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EDITORIAL

Na reentrada após o merecido descanso apetece-me trazer o tema 

da sustentabilidade. Sustentabilidade de recursos. De todas as 

categorias de recursos. Da energia, da água, da alimentação, do ser 

humano. O que vamos assistindo, cada vez mais, é uma bola de neve 

de necessidades a serem satisfeitas. Necessidades que a humanidade 

criou e sem as quais já não sobrevive. E como a lei do retorno faz parte 

integrante da natureza, o planeta tem respondido na exata medida. 

Na saúde, o foco continua a ser dado ao tratamento da doença, mais 

do que à sua prevenção. Nada mais errado… continuamos a ingerir 

demasiados açúcares processados e depois a tomar comprimidos para 

emagrecer. A exagerar na dose de cafeína diária e depois a tomar com-

primidos para dormir. A não escovar os dentes e depois a comprar eli-

xires para bochechar. 

Tratar custa muito mais do que prevenir. Custa mais tempo, mais 

recursos e por isso, mais dinheiro. Por isso, ainda nos espantamos quan-

do aparentemente a saúde começa a dar sinais de insustentabilidade. 

Os recursos são finitos. Se as necessidades aumentam, mas os recursos 

diminuem, não há dinheiro que ponha isto no lugar. Só o tempo. O tem-

po necessário para voltar a gerar recursos e diminuir as necessidades. 

Como se faz isso? Trocando hábitos de tratar, por hábitos de prevenir. 

Trocar comportamentos de correção, ou tentativa dela, por escolhas mais 

assertivas no que diz respeito à antecipação do que, por exemplo, fumar, 

ingerir uma dieta hipercalórica, não fazer exercício físico, pode significar 

mais para a frente. Mas esta consciência pode demorar gerações… e não 

sei se temos esse tempo todo antes de sofrermos na pele o retorno das 

nossas atitudes.

É verdade que sigo muitos pacientes em terapia periodontal de supor-

te. Nunca vi esta fase do tratamento periodontal como a última. Vejo-a 

sempre interligada à primeira. Manter as condições de não doença após 

tratamento periodontal é prevenir a recidiva, é prevenir a continuidade e 

agravamento da doença. Assim, quanto melhor controlarmos o biofilme 

e os fatores de risco em terapia periodontal, melhor prevenimos estágios 

mais complicados da doença. Para já, prevenimos que o biofilme se orga-

nize e deposite, possivelmente mais para a frente vamos poder substituir 

o biofilme por outros biofilmes funcionais imprimidos por tecnologia 3D. 

Substituir um biofilme patológico por outro biofilme funcional. O conceito 

de prevenção poderá passar pela alteração/substituição de ambientes ou 

funções, logo à partida. 

Sustentabilidade não é só pegada ecológica e emissões de carbono. É 

não promover o excesso de consumo, para satisfazer uma necessidade 

que criamos, sem verdadeiramente necessitarmos dela. A medicina den-

tária atravessou, fruto da pandemia, um ciclo muito difícil. Mais plástico, 

mais consumo de energia, mais cansaço físico para produzir o mesmo. O 

desafio da sustentabilidade, de produzir mais, sem desperdício, rentabi-

lizando melhor os materiais e as horas de trabalho, é um dos desafios 

desta reentrada. 

Sustentabilidade é também o equilíbrio na gestão do esforço. Entre o 

que se dá e o que se recebe. Entre o que se produz e o que se gasta para 

produzir. E o tempo é sempre o fator que põe tudo no lugar. Quer para o 

que estamos a fazer bem, quer para o que estamos a fazer mal. Boas e 

sustentáveis reentradas! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela
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CRÓNICA

SANTA APOLÓNIA: UMA SANTA HISTÓRICA OU UMA LENDA?

PIMENTA NA LÍNGUA

Introdução
Mais uma vez o Frei Herculano vem connosco colaborar abordando o tema de Santa Apolónia.

Por vezes dizemos erradamente que é a padroeira dos dentistas...será dos católicos, e nem de todos, já que há quem 

acredite que entre nós e o Eterno Arquiteto poderá existir um só caminho, sem “intermediários”...poderá ser, em sentido 

figurado, a escada de Jacob do Génesis (“...e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus: eis 

que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: “Eu sou o Eterno DEUS de Abrão, 

teu patriarca, e DEUS de Isaac...”); ou poderá ser a ligação ao Divino pela oração, pela contemplação e também, e sobretudo, 

pela caridade no sentido mais sublime do termo.

Quando perguntei a um colega de um País muçulmano quem foi Santa Apolónia, ele disse-me que talvez 10% soubessem; 

os que fizeram pós- graduações em países católicos.

Perguntei também a um dentista judeu quem era Santa Apolónia; respondeu-me que ia ver no Google...

A fé é algo que nunca deveremos questionar...ou melhor que devemos pôr em causa, já que individual e portanto íntima.

Que o conhecimento mais profundo desta Santa do Cristianismo, nos ajude a compreender melhor o sofrimento e as 

agruras dos dias de hoje; nos ajude a compreendermos que é na ajuda e na caridade ao outro que reside a razão da nossa 

existência.

E que nessa escada de Jacob que não tem fim nos aperfeiçoemos a cada degrau, para sermos mais justos e mais perfeitos.

Santa Apolónia de Alexandria viveu em meados do século III e fazia parte de um grupo de virgens e mártires, vítimas das 

perseguições dos imperadores romanos contra os cristãos do seu tempo. O nosso título trata de Apolónia como santa, real, 

histórica ou como lenda. Tratamos estes dois tópicos separadamente acerca da referida santa.

1. Apolónia como santa. Ser santo é participar da santidade de Deus, que é a santidade por excelência (em hebraico, 

qadosh). Este termo hebraico poderia traduzir-se por “transcendente”. Assim, Deus é o único Santo, porque é o único ver-

dadeiramente transcendente, ou seja, completamente diferente deste mundo, que qualificamos de imanente. Portanto, a 

santidade está ligada a algo que é essencialmente diferente, diríamos, àquele que é o “diferente”. Portanto, podemos falar 

da santidade como de uma qualidade própria de Deus e daqueles que vivem ligados a Ele, participam da sua transcendência, 

não ontologicamente, mas moralmente, pela vontade, pelo coração e pela inteligência.

A questão aqui colocada é se realmente a virgem Apolónia foi santa, isto é, em primeiro lugar, se existiu e teve realmente 

as virtudes que a colocam acima do puro estatuto de imanência, do nível do que é puramente vulgar, na questão moral, ou 

seja, na sua qualidade de relação especial com Deus. Aquele que tem o coração cheio de valores unicamente terrenos não 

passou ainda do nível da vulgaridade para a transcendência, para o nível espiritual, próprio de quem superou o patamar das 

realidades humanas para viver também das realidades divinas.

Os que superaram, realmente, este patamar são muito poucos, pois a generalidade dos seres humanos contenta-se com a 

vulgaridade dos valores e realidades deste mundo. Não ultrapassam – por desconhecimento ou por fragilidades próprias dos 

seres humanos – o nível mais baixo do ser humano racional. De facto, o ser humano tende, naturalmente, para o imanente, 

para os valores da terra. Para ultrapassar esse nível, necessita de outras energias, outras forças, que lhe vêm do Alto. É o 

que vulgarmente chamamos ter, ou não, a fé em Deus e seguir as orientações do Evangelho, mediante a Igreja e na Igreja. 

Fora da Igreja não é fácil viver o Evangelho, já que Jesus fundou a Igreja para aí ser vivida a sua Palavra, que encontramos 

nos Evangelhos.

Acerca da questão que acabamos de colocar, parece não haver dúvidas dos seguintes factos, a saber:

2. A virgem e mártir Apolónia, padroeira dos dentistas, existiu realmente. Apolónia era natural da cidade de 

Alexandria, no Egito, e foi mártir na perseguição do imperador romano Décio; outras tradições falam de um tal imperador 

Filipe, o Árabe (entre os anos 244-249), no contexto da mártir Santa Apolónia. O certo é que o dito imperador teria sido o 

primeiro imperador cristão, mas foi vencido por Décio, e que, assim, conseguiu o domínio em todo o império. Tal perseguição, 

segundo se diz, estaria ligada às comemorações da fundação de Roma (753 a.C.), o que colocaria o martírio de Apolónia no 

ano de 248 d.C. O imperador, ou as autoridades locais do império, teriam dado liberdade aos pagãos para perseguirem os 

cristãos, o que faria desta uma perseguição indireta, em relação ao imperador Décio. Este imperador fez declarar que todos 

os habitantes do império deveriam voltar à antiga religião romana, isto é, ao paganismo, oferecendo mesmo sacrifícios 

diante da estátua do imperador, como se ele fosse um deus. 

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

Dr. Pedro Couto Viana..www
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Uma comissão em cada cidade estava encarregue de passar os certificados a todos os que 

oferecessem tais sacrifícios em honra do imperador. Quem não tivesse tal certificado podia 

ser morto em qualquer altura, depois de torturas, prisão e desterro. Alexandria, terra de 

Santa Apolónia, foi uma das cidades onde a ordem do imperador foi cumprida. O bispo dessa 

altura, São Dionísio, escreveu um relato sobre os mártires da cidade, que comunicou a Fábio, 

bispo de Antioquia. Este relato chegou, mais tarde, a ser publicitado pelo historiador Eusébio 

de Cesareia, na sua História da Igreja, VI,41. Acerca desta santa, afirma-se aqui o seguinte:

“Também prenderam, então, a admirável virgem, já anciã, Apolónia (’Apollonia), à qual 

quebraram, com duros golpes, todos os dentes e lhe destroçaram completamente a face. 

Finalmente, acenderam uma fogueira à entrada da cidade, ameaçaram-na de a queimarem 

viva, se não repetisse, em coro com eles, as ímpias blasfémias gritadas como um pregão. Ela, 

tendo-o pedido, humildemente, deram-lhe um breve momento para pensar; mas, quando 

se viu livre deles, saltou imediatamente para a fogueira e ficou completamente em brasa”1 

Apolónia tomou esta atitude a fim de que a sua virgindade não fosse violada pelos mons-

tros que tinha diante de si e que, frequentemente, violavam as virgens cristãs, antes de as 

matarem. A este propósito, temos uma palavra credível de Santo Agostinho:

“Apolónia e um grupo de jovens mártires não esperaram a morte com que tinham sido 

ameaçadas, talvez para preservarem a castidade ou então porque se viram confrontadas 

com a alternativa de renunciar à sua fé ou serem assassinadas; voluntariamente abraçaram 

a morte, que havia sido preparada para elas, uma atitude que perigosamente se aproxima 

do suicídio, segundo alguns” 

(De Civitate Dei, I,26).

O facto de lhe quebrarem os dentes e, naturalmente, toda a sua boca, deu origem a que 

fosse considerada padroeira dos dentistas e dos que padecem de dor de dentes.

Diz-se ainda que Santa Apolónia foi diaconisa na sua igreja de Alexandria e, portanto, 

teria sido uma cristã militante na cidade. Por isso, seria um dos principais alvos a abater 

pelos pagãos, que não lhe perdoaram tal militância cristã no meio do paganismo reinante, 

matando-a no ano 248 d.C..

Uma outra prova da existência e da santidade da virgem e mártir Santa Apolónia reside 

no facto de ser muito conhecida, desde sempre, na Igreja Católica, e de as suas virtudes 

serem recordadas e celebradas na liturgia do dia 9 de fevereiro. O seu culto espalhou-se 

por toda a Europa, mormente pela Alemanha, Inglaterra, França, Itália. As suas relíquias 

encontram-se sobretudo na igreja de Santa Apolónia, em Roma; mas diz-se que, na Sé do 

Porto, há também uma relíquia desta santa, assim como no convento de Santa Apolónia, 

em Lisboa. 

Santa Apolónia é apresentada com manto vermelho, símbolo do seu martírio, e uma pal-

ma na mão direita. A palma foi sempre símbolo da vitória eterna dos mártires, adquirida pela 

sua fé em Cristo. Além disso, ostenta na mão esquerda um boticão ou fórceps odontológico 

com um dente, para significar a tortura dos dentes brutalmente arrancados pelos esbirros 

do imperador.

3. Santa Apolónia, uma história dourada pela lenda. Não pensemos que os factos 

narrados sobre Santa Apolónia pertencem à história científica, tal como a temos hoje. Este 

género literário não vai além do séc. XVIII. Por outro lado, devemos esclarecer que a lenda 

não é, necessariamente, algo fabuloso, inventado pela imaginação humana. Aliás, a lenda 

significa “legenda”, isto é, para ler, e não algo que não existiu. Integra-se no género de 

história antiga e vai também associada ao conto, à epopeia e ao mito. Nestes subgéneros de 

história antiga, há sempre uma base histórica, factos realmente acontecidos, que, por vezes, 

são “dourados” com outros ornamentos. 

No nosso caso, a história de Santa Apolónia integra-se no relato de hagiografia de caráter 

apologético. Isto significa que Santa Apolónia é uma santa histórica, mas certos elementos 

secundários podem ter sido acrescentados ou dourados pela imaginação popular.

Oração a Santa Apolónia

Oh, bom Deus!

Rogamos que a intercessão da gloriosa e mártir de Alexandria,

Santa Apolónia, nos livre de todas as enfermidades do rosto e da boca.

Lembrai-vos principalmente das criaturas inocentes e indefesas.

Afastai, se possível, a amargura das dores de dentes.

Iluminai, fortificai e protegei os cirurgiões-dentistas,

para que sempre se dediquem ao próximo com o amor que de vós emana

e nos seja dado usufruir de vosso Reino eterno.

Santa Apolónia, intercedei por nós. Ámen. 

Em conclusão: Santa Apolónia, ao dar a vida por Cristo, que também tinha dado a vida 

por ele – e por cada um de nós – tornou-se um apelo constante e vivo a todos os dentistas, 

para que deem também algo do seu trabalho e dos seus lucros aos mais pobres. Estes, 

tantas e tantas vezes, não têm condições económicas mínimas para tratar as suas dores 

de dentes e outras doenças da boca, padecendo, por isso, algo semelhante ao martírio da 

nossa santa. n

1 BUENO, Daniel Ruiz, Actas de los Mártires, BAC, Madrid, 1987, p. 602.

Santas Apolónias da coleção do Dr. Joao Pimenta – -de cerâmica feita por um santeiro de Braga (50 cm de altura) e 
de barro feita por Júlia Ramalho de Barcelos (150 cm de altura).
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CRÓNICA

21.º CONGRESSO INTERNACIONAL ISLA: APLICAÇÃO DA 
FOTOBIOMODELAÇÃO INTRAVENOSA (ENDOLASER) EM MEDICINA 
DENTÁRIA

N o passado dia 10 de setembro, a Sociedade Internacio-

nal de Lasers Médicos International Society for Medical 

Laser Applications (ISLA), realizou o 21.º congresso interna-

cional em Beverungen, na Alemanha. Contou com a presen-

ça de médicos líderes mundiais de várias especialidades, de 

nove nacionalidades diferentes, que apresentaram as desco-

bertas e estudos mais recentes no campo da fotobiomodela-

ção ou low-level-laser therapy. 

No primeiro dia, foram abordados temas como a aplica-

ção transcraniana (luz infravermelha) bem como a aplicação 

sistémica (intravenosa) de lasers no tratamento de doenças 

inflamatórias crónicas. Foram, também, apresentados os 

estudos mais recentes destas técnicas, sobretudo da técnica 

intravenosa em combinação com substâncias fotossintetiza-

doras (tais como a riboflavina, vitamina B2) para o trata-

mento de infeções bacterianas, virais e parasitárias. Outro 

foco da conferência foi a aplicação do laser intra-articular 

com concentrados plaquetários tais como PRF (fibrina rica 

em paquetas) e PRP (plasma rico em plaquetas), uma alter-

nativa de tratamento eficaz e minimamente invasiva em 

lesões nas articulações.

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

No segundo dia, o tema inicialmente abordado foi a 

terapia fotodinâmica (combinação de luz intravenosa com 

fotossintetizadores) no tratamento de doenças tumorais. 

Além disso, houve dois temas de grande destaque: a saúde 

mitocondrial e a medicina dentária e a sua implicação em 

doenças sistémicas. 

Neste congresso contámos com a presença da única 

médica dentista palestrante, numa conferência de diferen-

tes especialidades médicas, a Dra. Ana Paz, cirurgiã oral na 

White Clinic e investigadora convidada na Goethe University 

em Frankfurt. 

A Dra. Ana Paz explicou a correlação da saúde oral e a 

sua conexão com as doenças sistémicas, e da importância 

do diagnóstico e localização da origem do problema, que 

muitas vezes tem uma origem dentária. Também apre-

sentou a importância da aplicação da fotobiomodelação 

em medicina dentária para a aceleração da cicatrização e 

também para diminuição da toma de medicação, uma vez 

que tem efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e inclusive 

antibacterianos.

Aplicação do Endolaser (Weberneedle). 
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A Dra. Ana Paz explicou também a aplicação da fotobio-

modelação intravenosa (Endolaser) em medicina dentária 

para a recuperação pós-cirúrgica, designada Rainbow 

Tecnique, onde combina fotossintetizadores como a vita-

mina B2 com luz intravenosa azul (405-447nm), luz verde 

(532nm), luz amarela (589nm) e luz vermelha (635nm). O 

objetivo desta técnica é diminuir a super-expressão de cito-

quinas inflamatórias crónicas (RANTES) que ficam na nossa 

corrente sanguínea após a remoção da cavitação de origem 

dentária.

Para efetuar esta técnica na White Clinic, a Dra. Ana Paz 

utiliza a tecnologia Weber (Weberneedle Lasercath), que 

utiliza uma fibra ótica que permite que a luz laser atravesse 

a barreira da pele, levando a luz diretamente para a corrente 

sanguínea.

Esta nova abordagem com a terapia laser intravenosa 

melhora significativamente os resultados terapêuticos. A 

Weber Medical combina seis módulos de comprimento de 

onda diferentes (UV, azul, verde, amarelo, vermelho, infra-

vermelho). Esta técnica pode ser combinada com vitaminas 

ou substâncias fotossensíveis (fotossintetizadores) que 

podem ser ativadas para potenciar os resultados (terapia 

fotodinâmica).

Os fotossintetizadores mais comuns são:

• Riboflavina

• Hipericina

• Indocianina verde (ICG)

 • Curcumina

Estes podem ser administrados por via oral ou como uma 

infusão. Além da terapia fotodinâmica para tratamento do 

cancro, pode ser realizada para tratar doenças bacterianas, 

virais e parasitárias. O principal benefício desta abordagem 

é o combate a patógenos multirresistentes. 

Áreas de aplicação

• Diabetes mellitus

• Doenças crónicas do fígado e dos rins

• Distúrbios metabólicos lipídicos

• Doenças cardíacas

• Dores no ombro crónicas

• Alergias e eczema

• Melhoria no desempenho desportivo

• Polineuropatia

• Artrite reumatoide

• Hipertensão

• Zumbido

• Degeneração macular

• Esclerose múltipla

• Depressão

• Esgotamento

• SFC (Síndrome de Fadiga Crónica)

• Ataques de pânico e transtorno de ansiedade

• Doença de Lyme

Esta tecnologia faz parte dos protocolos de cicatrização e 

recuperação da desintoxicação dos maxilares na White Clinic 

e é aplicada na grande maioria dos pacientes após a remo-

ção de inflamação e infeções crónicas da boca. n

Aplicação do Endolaser em Medicina Dentária: Rainbow technique. 

Explicação da correlação da saúde oral sistémica. Explicação da super-
-expressão do RANTES no 21.º Congresso Internacional do ISLA em 
Beverungen, Alemanha. 

Laser intravenoso Weberneedle .

Endolaser intravenoso luz verde (532nm).

Os diversos comprimentos de onda têm efeitos sistémicos diferentes. A luz 
vermelha ajuda a reduzir o número de citoquinas inflamatórias crónicas.
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CONVIDADO DO MÊS

UBUNTU ESSENCE – A REVOLUÇÃO DA SAÚDE COMEÇA EM TI

ao Thetahealing, Yoga e Saúde Pélvica, criei o meu caminho 

dentro da medicina. E, assim, nasceu a Ubuntu Essence, com 

a missão de trazer a alma de volta à medicina.

O Ser Humano é um ser complexo e merece ser tratado 

como tal.

“Holos” significa todo. Ter uma visão holística, dentro da 

medicina, significa poder ver uma pessoa como um todo - 

mente, corpo, alma e espírito. Medicinas milenares, tal como 

a Ayurveda na Índia e a Medicina Tradicional Chinesa, nun-

ca descuraram a parte emocional e energética de um ser 

humano. Eu acredito que isto não é uma luta, mas sim uma 

integração, de forma a visar a otimização da saúde, cura e 

bem-estar para cada indivíduo. Cada pessoa é única com 

manifestações físicas e sintomas diferentes.

A Medicina é e sempre foi uma arte. A arte de ouvir, de 

intuir, de sentir (hemisfério direito do cérebro).

Os meus professores na faculdade sempre ressaltaram 

que a colheita da história clínica de uma pessoa é a parte 

mais importante para poder fazer um diagnóstico.

(Notem que utilizarei os termos pessoa/cliente ao invés de 

“doente” porque eu não considero rotular toda uma pessoa à 

volta uma doença que se tenha manifestado no seu corpo físi-

co. Acima de tudo, é um ser humano, que tem uma doença).

Apesar de sabermos tudo aquilo que, em teoria, preci-

sávamos para sermos bons médicos, a alma da medicina 

perdeu-se pelo caminho…E a nossa também. A empatia e 

compaixão por nós mesmos, pelos nossos colegas e as pes-

soas que tratamos. Não por falta de profissionais de saúde 

com bom coração e vontade de ajudar os outros mas sim 

pela forma como o curso de medicina está outdated e como 

o Serviço Nacional de Saúde não zela pela própria saúde e 

bem-estar dos seus prestadores de serviço.

A alma da medicina foi trocada por escassez, pura análise 

e lógica, utilizando, maioritariamente, o hemisfério esquer-

do do cérebro. 

Está na hora de expandir a mente para aquilo que não exis-

te explicação plausível, com o hemisfério direito do cérebro. 

Ao voltarmos a despertar este, ao integrar a informação que 

recebemos com o esquerdo, é possível entendermos a cone-

xão que existe entre o corpo, a mente e as emoções. Tanto a 

nível somático como a nível metafísico, abrimo-nos para as 

infinitas possibilidades e inteligência inata do nosso corpo.

O objectivo da Ubuntu Essence é redefinir a Saúde ao:

• Integrar a ciência e espiritualidade para lembrar-te da 

tua própria medicina da alma;

• Expansão da noção de um corpo para quatro – físico, 

mental, emocional, energético – como sendo uma parte de 

um todo, integral e fundamental da natureza, fundamentado 

nos princípios da Ayurveda;

• Reconexão com os ciclos e ritmo da natureza para har-

monização interior, através da sabedoria ancestral indígena 

e xamânica.

A Ubuntu Essence consiste em três pilares fundamentais:

• Regulação do sistema nervoso – cura a causa raiz da 

doença ao correlacionar os sintomas físicos com trauma do 

passado e stress diário.

• Cura somática – reescreve a tua história ao observares 

os teus pensamentos, sentimentos, emoções para transfor-

mar a forma como levas a tua vida;

• Criatividade metafísica – acede à sabedoria do teu 

corpo através de diversão e deixares o perfeccionismo e 

crenças limitantes de lado para te sentires confiante em 

quem és.

O meu propósito é guiar-te e reconectar-te com a medicina 

que és. A cura acontece no momento que te conectas com a 

parte de ti que está sempre completa – a tua alma. Está na 

hora de lembrares-te da própria medicina da tua alma.

Através da Ubuntu Essence, ofereço mentorias 1:1 de 

Saúde Holística e Cura e, também, workshops e retiros em 

grupo. Já no próximo mês, facilitarei um retiro exclusivamen-

te para mulheres, de 21 a 28 Outubro, em Bali, na Indonésia 

– a ilha dos deuses.

A Wild Essence Retreat é sobre empoderamento femini-

no, regulação emocional e cura mente-corpo. Ao explorares 

mundos internos e externos, com práticas diárias desde a 

meditação, breathwork, intuitive movement, surf e várias 

experiências únicas para te reconectares com a Medicina da 

tua alma e o teu poder pessoal.

Muita conexão com a natureza, tempo e espaço para reno-

var a tua energia, para poderes voltar à tua rotina e dares o 

melhor de ti. Aprender a cuidar de ti, primeiro, para depois 

cuidar dos outros. Só assim é que faz sentido. Sê fiel à tua 

alma. Vive a tua medicina. 

Estás sempre a tempo. Vamos revolucionar a saúde.

 

Com amor, 

Sasha Marie Allan n

Para mais informações, visite o website: 

www.ubuntuessence.com

www.instagram.com/dr.sashamarieallan/

www.facebook.com/sashamarieallan/

Sasha Marie Allan, Médica, Terapêutica Holística e  Fundadora 
da Ubuntu Essence

H á 6 anos, enquanto estava a estagiar num hospital no 

Rio de Janeiro, no último ano de Faculdade de Medici-

na, veio-me uma forte sensação “deve existir algo mais do 

que isto”. Os termos “saúde holística”, “mente-corpo-alma-

-espírito”, “espiritualidade”, “mindfulness”, “estilo de vida” 

muito rapidamente começaram a fazer parte das minhas 

leituras e estudos e eu ansiava por aprender cada vez mais.

De repente, fez-se um clique dentro de mim. Eu sabia que 

existia uma lacuna dentro da medicina que eu tinha estuda-

do até então. Nesse momento, eu entendi a minha missão 

de integrar a ciência e a espiritualidade. A importância de 

unir os conhecimentos da Medicina Convencional com o vas-

to universo da Medicina Complementar.

Eu sabia que a minha vida iria mudar para sempre. Com 

muitos desafios e poucas certezas. Algo muito desconfortá-

vel para quem cresceu, aprendeu e estudou de forma mui-

to analítica e científica. Até então, tinha uma visão muito 

fechada sobre a saúde, sem questionar o status quo.

Desde então, tem sido um percurso um tanto ou quanto 

tumultuoso e, ao mesmo tempo, enriquecedor. De entre 

inúmeras formações na área da Saúde Holística e Cura, 

desde a Medicina Integrativa e Psicologia Transpessoal até 

https://www.ubuntuessence.com/
https://www.instagram.com/sashamarieallan/
https://www.facebook.com/sashamarieallan/
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Atualização de software Ceramill oferece novas 
possibilidades para processos internos de 
fabricação

A Amann Girrbach apresenta novos processos internos de 
fabricação de última geração dirigidos aos médicos dentistas 
e técnicos de prótese dentária.
Graças à atualização do software Ceramill Mind e Ceramill 
Match, já é possível, por exemplo, processar internamente, 
incluindo materiais de titânio, permitindo uma economia de 
custos até 40%.
Um outro novo recurso inovador e agora apresentado é o 
novo modo Speedlining que permite o desgaste e o corte de 

materiais em bloco à velocidade total e no menor tempo possível.
Por último, o planeamento de próteses pode ser realizado diretamente sobre o implante e 
sem necessidade de recorrer a pilar.

Oral-B doa 60 mil euros para apoiar ONG Mundo A 
Sorrir
Através da campanha de angariação 
solidária “Sorrisos Saudáveis”, a Oral-B 
doou 60 mil euros à organização não 
governamental Mundo A Sorrir.
O montante angariado deverá impac-
tar cerca de seis mil beneficiários 
em Portugal e São Tomé e Príncipe. 
Durante os últimos dois meses, a 
marca doou 50 cêntimos na compra de 
uma escova de dentes elétrica ou um 
pack de recargas Oral-B. 
“Estamos muito orgulhosos pela resposta dos portugueses à nossa campanha de angaria-
ção solidária”, revelou Francisco Reis, responsável de Marketing da marca. 
Em Portugal, o contributo da marca irá beneficiar 650 pacientes a partir de 540 rastreios 
orais e 300 tratamentos dentários. Já em África, a doação da Oral-B vai beneficiar 5.170 
jovens através de 5 mil rastreios orais, 450 consultas diárias e 5 mil kits de higiene oral.

A Dentsply Sirona vai participar na International 
Dental Show (IDS), que vai decorrer entre os dias 14 e 
18 de Março de 2023 em Colónia, na Alemanha.

Realizado de dois em dois anos, o evento do próximo ano assinala os 100 
anos desde o início da IDS e junta profissionais da área. A Dentsply Sirona vai 
apresentar as últimas inovações na área da medicina dentária digital.
Para mais informações: https://www.expobeds.com/event/ids-cologne

Curso especializado em Endodontia
Formação: Endodontia na prática clínica diária do médico dentista 
generalista
Local: Edifício Ceosa, Madrid
Data: 20 de outubro (7 módulos)
Formador: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto
Para mais informações: https://ceodont.com/wp-content/

uploads/2022/01/Folleto-Endo-2022-2.pdf

Curso especializado em Implantologia
Formação: Cirurgia, Oclusão e prótese sobre implantes
Local: Edifício Ceosa, Madrid
Data: 27 de outubro (7 módulos)
Formadores: José Rábago, Mariano Sanz, G. Pradíes, Ignacio Sanz e 
Ana Carrillo
Para mais informações: https://ceodont.com/wp-content/

uploads/2022/02/Folleto-Implantes-2022.pdf

Curso especializado em Estética Dentária
Formação: Compósitos, facetas, coroas, incrustações, técnica BOPT  
Local: Edifício Ceosa, Madrid
Data: 18 de novembro (9 módulos)
Para mais informações: https://ceodont.com/wp-content/
uploads/2022/04/Folleto-Estetica-2022-23.pdf

https://www.expobeds.com/event/ids-cologne
https://ceodont.com/wp-content/uploads/2022/01/Folleto-Endo-2022-2.pdf
https://ceodont.com/wp-content/uploads/2022/02/Folleto-Implantes-2022.pdf
https://ceodont.com/wp-content/uploads/2022/04/Folleto-Estetica-2022-23.pdf
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Abertas candidaturas para pós-graduações em 
Ciências Dentárias
Estão abertas as candidaturas às pós-graduações na área das Ciências Dentárias da CESPU 
Formação, que pretendem fornecer “formação aprofundada e fundamental, recorrendo 
aos melhores formadores e a um programa com uma componente teórica, prática pré-
-clínica e clínica”. A frequência nas Pós-Graduações da CESPU Formação visa “assegurar 
uma vantagem competitiva no seio das instituições e uma formação técnica adequada, 
garantindo uma elevada competência, numa atividade com importância primordial”.

Para mais informações: www.cespu.pt.

Projeto de prevenção do cancro oral 
distinguido pelo Prémio Caixa Social 
2022 

O “FOCA-TE (Fight Oral Cancer Among Teenagers) 2.0 Porto”, 
promovido pela Mundo A Sorrir, é um dos projetos vencedores 
do Prémio Caixa Social 2022, uma iniciativa da Caixa Geral de 
Depósitos. O projeto vai contribuir para o aumento da literacia 
para os fatores de risco que promovem o aparecimento de lesões 
potencialmente malignas e do cancro oral, em jovens vulneráveis, 
através da Educação para a Saúde Oral e Assistência Dentária. O 
FOCA-TE 2.0 Porto irá beneficiar 856 jovens que frequentam as 
escolas profissionais do distrito do Porto, através da realização de 
sessões de educação para a saúde oral, da avaliação da saúde oral 
e do encaminhamento para consultas de medicina dentária.

Nova edição do DS World Madrid vai focar-se na experiência do 
paciente e nos fluxos digitais 

O DS World Madrid está de volta em setembro para a sua terceira edição. O evento promo-
vido pela Dentsply Sirona conta com palestrantes nacionais e internacionais de renome e 
acontece nos dias 16 e 17 de setembro no hotel Eurostars Tower de Madrid. “Patients First” 

é o mote da nova edição, que se vai focar na divulgação da digitalização no consultório de Medicina Dentária com o 
objetivo de melhorar a experiência do paciente. 
O programa do evento já está confirmado, com 16 workshops, seis conferências e uma sessão plenária multidisciplinar 
ao longo dos dois dias de evento. Os workshops e as conferências serão organizadas em cinco áreas temáticas: Fluxo 
Digital de Ortodontia; Fluxo Digital de Endodontia e Restauração; Fluxo Digital em Implantologia; Gestão da Clínica 
Dentária; e Laboratório Digital. Consulte a programação completa: https://dsworldmadrid.com/#home-program

Dr. João Pimenta recebe medalha da 
cidade de Barcelos

O Dr. João Pimenta recebeu a medalha da cidade de Barcelos 
nas comemorações do 94.º aniversário da elevação de Barcelos 
a cidade.
O médico dentista foi distinguido pelo seu altruísmo, pelos proje-
tos solidários e divulgação internacional do nome da cidade nas 
várias conferências internacionais.
Natural de Vila das Aves, abriu uma clínica em Barcelos após ter 
terminado os estudos académicos. O Dr. João Pimenta obteve a 
pós-graduação em Reabilitação Oral e Implantologia, pela Univer-
sidade de Bordéus, em 1990. Teve um percurso pioneiro na área 
da implantologia em Portugal. Foi professor convidado da Univer-
sidade de Bordéus entre 1991 e 2000 e docente da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto, até 2001.

Formação: Curso de Implantologia e Cirurgia Avançada
Local: Facultad de Medicina, Universitat de Barcelona
Data: 18-19 de novembro
Formador: Dr. D. Francisco Pina Ramón, Dr. D. Juan José Soleri Cocco
Para mais informações: https://www.eckermann.es/wp-content/uploads/catalogos/CursoCabezas2022.pdf

OrisLine Portugal reforça presença no mercado 
nacional

A OrisLine Portugal reforçou a sua presença no mercado nacional depois da abertura dos escritórios em Lisboa, em 
2015. Dedicada ao desenvolvimento de serviços e produtos informáticos para clínica e laboratórios dentários, a Oris-
Line tem no mercado português uma equipa dedicada a atender as necessidades dos clientes. 
A empresa está presente em mais de 90 países e conta com mais de 30 mil utilizadores e cerca de 200 parceiros a 
nível mundial.

 
 
 
 
 

 
OrisLine Portugal Lda            
 Estrada Da Luz,  Nº 90  5ºH - Edifício Atlanta Park I 
1600-160 Lisboa - Portugal - NIF 513471120 
 Tel  +351.215999378 - www.orisline.com - info@orisline.com  
 
 
 

Lisboa, 12 de setembro de 2022 
 

 
A OrisLine Portugal reforça a sua presença no mercado nacional 

 
 
Há mais de 20 anos no mercado, a OrisLine dedica-se ao desenvolvimento de serviços e produtos 
informáticos para clínica e laboratórios dentários. 
 
A aposta no mercado português afirmou-se em 2015 com a criação dos escritórios da OrisLine 
Portugal em Lisboa e com a constituição de uma equipa inteiramente dedicada a atender as 
necessidades dos clientes em português. 
 
Atentos às mudanças do setor e preocupados com a satisfação dos clientes, o grande foco da 
OrisLine é o desenvolvimento de soluções de gestão completas que permitam um dia-a-dia mais 
fácil. Ao longo dos anos, a empresa tem assumido um lugar de destaque no mercado, estando 
entre os softwares mais vendidos em Itália, país do qual é originária.  
 
Os mais de 30.000 utilizadores, a presença em mais de 90 países e os cerca de 200 parceiros 
espalhados pelos quatro cantos do Mundo reforçam a filosofia da OrisLine: produtos de alta 
qualidade, um excelente serviço ao cliente, intervenções técnicas rápidas e eficazes, 
profissionalismo e inovação. 
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CRÓNICA

NESTE ARTIGO SÓ CABEM CASOS “COM PATINE” 

PIMENTA NA LÍNGUA

A lgumas fotografias são digitalizações de slides…outras 

estão desfocadas…mas reitero o que sempre disse: 

não sou fotógrafo…sou um simples médico dentista “provin-

ciano”…(com muito gosto). 

Muitos consideram o meu amigo Pascal Magne como o 

“pai da biomimética”. Esta denominação engloba uma den-

tisteria minimamente invasiva, aliada à adesão. No entanto, 

é muito mais do que isso, pelo que discordo completamente 

dessa suposta “paternidade”. 

Biomimética é, segundo o dicionário, “uma área da ciên-

cia que tem por objetivo o estudo das estruturas biológicas 

e das suas funções, procurando aprender com a natureza, as 

suas estratégias e soluções, e utilizar esse conhecimento em 

diferentes domínios da ciência”. 

Quando praticamos uma medicina dentária baseada na 

tentativa de imitarmos a natureza, estamos a praticar uma 

medicina dentária estética e, também,biomimética. (Fig. 1)

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

Vou mostrar um caso, também ele com muitos anos, 

em que usei um conceito cosmético, porque achei que se 

enquadrava no perfil global da paciente, com quatro coroas 

corrigindo a posição dos quatro incisivos superiores. (Fig. 2)

Fig 1. 21 coroa in-céram feito há 25 anos sobre coto cerâmico (que também 
“imita” a natureza).

Fig. 2a e b. Quatro coroas em in-céram “corrigindo” a posição de 4 incivos.

Ao contrário da medicina dentária cosmética, que é a 

dissimulação e a resolução de casos com resultados finais 

que não se encontram na natureza. É o que se vê mais, 

sobretudo na publicidade de muitas clínicas, onde somos 

“bombardeados” com casos de “extreme makeover” que de 

estética nada têm.  

Com o aparecimento do Cad-Cam, das cerâmicas monolí-

ticas e do desenho digital do sorriso, sobretudo com o seu 

mau uso, os casos cosméticos são “todos iguais”, estandardi-

zados, algorítmicos; podemos ver “os mesmos dentes” num 

pugilista romeno, numa “bella ragazza” italiana ou num 

“noi guapo” das ramblas de Barcelona…Tudo igual…tudo 

simétrico…tudo branquinho…Se “smile is a signature”, como 

disse um dia Bernard Touati, então toda esta prática está 

desvirtuada, enviesada… 

Quero, no entanto, dizer que a cosmética não deva ser 

praticada. Muito baseada na procura (como o são as unhas 

de gel, a harmonização facial, os seios de silicone, etc.), 

quando bem praticada nada tem de errado…mas não raras 

vezes há nítidos sobretratamentos…o paciente pode ir para 

fazer um só central e sair com facetas “de orelha a orelha”…

that’s life… 

No entanto, e com outro caso de quatro incisivos, mostro 

aquilo que eu considero ser biomimético, não fazendo eu a 

distinção entre a biomimética e a estética…não há estética 

sem biomimética, nem biomimética sem estética; são com-

plementares… (Fig. 3)

Fig. 3. Quatro coroas com cerâmica estratificada com uma grande imitação 
da natureza 

É lógico que praticar uma medicina dentária estética 

engloba conhecimentos que vão da psicomorfologia à com-

preensão dos materiais a usar. Um médico dentista deverá 

conhecer todo o processo de fabricação de um trabalho de 

prótese. Um técnico de prótese deverá conhecer também a 

parte clínica. Só assim será possível um resultado final de 

qualidade. A realidade, objectivamente, é diferente. Poderá 

mudar?...já mudou para uns quantos; pena que tenha sido 

para poucos. 
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CRÓNICA

NESTE ARTIGO SÓ CABEM CASOS “COM PATINE” 

PIMENTA NA LÍNGUA
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REPORTAGEM

MÉDICOS DENTISTAS PEDEM ALTERAÇÃO À LEGISLAÇÃO SOBRE 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Sindicato dos profissionais do setor defendeu, no seu segundo encontro nacional, que a lei “veio trazer 
requisitos impossíveis de cumprir” e coimas avultadas que prejudicam pequenos consultórios. 

“H á décadas que nos consultórios e clínicas dentárias 

a radiologia já era, e deve ser, regulada de forma 

exequível, desburocratizada e simples”. A afirmação é do Dr. 

Serafim Freitas, presidente do Colégio da Especialidade de 

Estomatologia da Ordem dos Médicos, que marcou presença 

na II Reunião Nacional do Sindicato dos Médicos Dentistas 

(SMD). O encontro de profissionais do setor decorreu no pas-

sado dia 2 de julho, no icónico Teatro Thalia, em Lisboa, que 

serviu de palco para, entre outros temas, debater os desafios 

da proteção radiológica no âmbito da medicina dentária. 

alcançar um acordo, revela. “O Governo não recebeu os 

representantes das classes profissionais”, critica. 

Além de não concordarem que a supervisão da utilização 

de aparelhos radiológicos tenha sido entregue à APA, cujas 

competências não incluem a área da saúde, os médicos 

dentistas discordam frontalmente das novas exigências. 

Entre elas, a necessidade de uma clínica dentária dispor 

de um especialista em física médica que seja responsável 

pelo uso de radiações ionizantes. Caso não sejam cumpridos 

os novos requisitos, as clínicas e os consultórios arriscam 

coimas pesadas, cujos valores podem oscilar entre 24 mil 

euros e os cinco milhões de euros. “A maioria das clínicas 

que temos em Portugal faturam entre 100 e 300 mil euros 

por ano, portanto não podem pagar estas quantias”, alerta 

o Dr. Serafim Freitas. Porém, o engenheiro Miguel Pereira, 

do Departamento de Emergências e Proteção Radiológica 

(EPR) da APA, garante que “não foi aplicada nenhuma coi-

ma por falta de especialista em física médica” e diz mesmo 

que a APA reconhece a dificuldade na contratação destes 

profissionais. 

Significa isto que, pelo menos até ao final deste ano, exis-

te um período de transição em que a APA se comprometeu 

a não penalizar consultórios e clínicas dentárias, desde que 

estas possam comprovar que estão ativamente à procura 

de especialistas em física médica, que já tenham iniciado 

o pedido de registo ou de licenciamento da prática. “A APA 

considerou que existe um risco baixo [de utilização de radia-

ção] para estas práticas [de medicina dentária] e, por isso, 

autoriza a utilização dos equipamentos, confiando que os 

critérios exigidos serão reunidos pelo consultório”, explica 

Miguel Pereira.

Por outro lado, a exigência de formação dos médicos 

dentistas em proteção radiológica é mais um dos pontos de 

discórdia para o sindicato, que considera que estes profis-

sionais adquirem estas competências durante a frequência 

universitária e que não faz sentido que sejam obrigados a 

ter esta certificação. “O negócio dos cursos também existe”, 

diz o Dr. Serafim Freitas, acrescentando que “representa 9 

a 18 milhões de euros por ano para transformar profissio-

nais competentes na área em profissionais competentes na 

“Conseguir a carreira de médico 
dentista [no Serviço Regional de 

Saúde da Madeira] foi um trabalho 
intenso.”

Dr. Gil Alves, Ordem dos Médicos 
Dentistas

“Se não for alterado urgentemente 
este enquadramento legislativo, 

não vejo outra opção senão o 
encerramento dos consultórios.”

Dr. Serafim Freitas, Ordem dos 
Médicos

Em causa está a transposição “desajeitada” da diretiva 

europeia sobre proteção radiológica, que fez transitar a 

supervisão da Direção Geral da Saúde (DGS) para as compe-

tências da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). “Não se 

percebe porque é que a DGS não poderia ter continuado a 

contribuir com esta nobre função. Para os novos atores [APA] 

está a ser uma aprendizagem”, lamenta o representante da 

Ordem dos Médicos, que diz não ter existido “diálogo sufi-

ciente” da parte destas entidades para acolher eventuais 

alterações à lei. Nem mesmo com o lançamento de uma 

petição nacional assinada por profissionais de estomatolo-

gia, medicina dentária e medicina veterinária foi possível 
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TIPS & TRICKS

CUIDADOS A TER COM O SEU BALCÃO DE RECEÇÃO

A o projetar uma receção, é necessário entender que essa área foi projetada para receber 

pessoas, é uma area de acolhimento, por isso precisa proporcionar um espaço con-

fortável para todos. De clientes a colaboradores, não se esqueça que temos pessoas com 

necessidades diferentes e algumas com limitações físicas, pelo que este espaço tem de ser 

inclusivo e adaptável.

Vamos dividir os elementos importantes em três temas.
1- Legislação
2- Ergonomia
3- Inclusão

1 – Legislação. 
O Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto do regime da acessibilidade aos edifícios e 

estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, mais especifi-

camente no Capitulo 2 – Secção 2.12 — Balcões e guichés de atendimento: 

2.12.1 — Nos locais em que forem previstos balcões ou guichés de atendimento, pelo 

menos um deve satisfazer as seguintes condições: 1) Deve estar localizado junto a um per-

curso acessível; 2) Deve existir uma zona livre que permita a aproximação frontal ou lateral 

3) Deve ter uma zona aberta ao público servindo para o atendimento com uma extensão não 

inferior a 0,8 m e uma altura ao piso compreendida entre 0,75 m e 0,85 m, em complemento 

a esta cessão temos ainda o Capitulo 4 – Percurso acessivel, que aborda de forma clara as 

medidas mínimas e máximas para permitir a aproximação, acesso e alcance de um pessoa 

de cadeira de rodas, sendo os itens mais importantes para entender as necessidades de 

quem está numa cadeira de rodas.

força o usuário a se inclincar para frente, sem apoio lombar, encolher de ombros e alta com-

pressão das estruturas moles do antebraço e punho. Por isso, tinha que ser em um suporte 

regulável em altura, usando um segundo teclado e rato externos localizados no suporte da 

mesa, permitindo que todas as partes do corpo adotassem uma postura mais neutra. Este 

método mantém as costas apoiadas e os ombros, pescoço e punhos em posição neutra; 

não há stress nas estruturas do antebraço e punho. A área de trabalho deve ser profunda o 

suficiente para segurar o monitor ou portátil por pelo menos 45cm e num ângulo apropriado.

–Os dispositivos mais utilizados (teclado, rato, telefone, garrafa de água) devem estar 

localizados na área de acesso correspondente.

Deixe espaço sob o tampo de trabalho para que possa mudar de posição e poses com 

frequência.

3 – Inclusão
Embora tenhamos um item que menciona uma legislação para tratar de medidas mínimas 

de acessibilidade, não se aprofunda o suficiente para entender que ao projetar áreas de 

receção temos que considerar todos aqueles que têm algum tipo de restrição temporária ou 

permanente. Porque o próprio recepcionista pode usar cadeira de rodas temporariamente ou 

ter visão parcial.

Pensando nisso, ao projetar um balcão, devemos ter atenção à cor do balcão, não só por 

questões estéticas, mas também funcionais, pois pessoas com algum tipo de deficiência 

visual devem perceber facilmente os móveis para evitar acidentes.

Precisamos entender que existem algumas pessoas com deficiência de perceção visual 

que precisam de atenção especial, então é preciso que haja um contraste de cores entre o 

piso, a parte de baixo do balcão e a parte de cima. A cor precisa ser considerada para atender 

o maior número de deficientes visuais, além dos exigidos pela legislação. Para isso, temos 

uma estrutura que nos ajuda a entender melhor a percepção de cores em pessoas com 

deficiência visual.

2 – Ergonomia
A receção deve ser dimensionada para proporcionar um bom ambiente de trabalho e aten-

dimento, portanto, a parte da mesa utilizada para o trabalho da rececionista deve atender 

às seguintes orientações:

– As dimensões do tampo devem permitir uma área de trabalho suficiente para armazenar 

todos os materiais necessários.

– Os elementos usados com frequência devem ser colocados na faixa ideal de alcance, 

enquanto os elementos menos usados devem ser mantidos afastados.

– Os cotovelos dos trabalhadores devem estar sensivelmente acima do seu tampo.

–O espaço livre entre a mesa e a cadeira deve permitir o movimento confortável das 

coxas(20cm a 30cm) e das pernas.

–O monitor deve ser colocado a aproximadamente 60cm do rosto do trabalhador. Se esti-

ver a utilizar um portátil para uso da rececionista, devemos estar cientes de que o portátil 

Portanto, antes de pensar em remodelar a sua clínica, entenda que há muitas coisas a 

serem observadas além da estética e que apenas profissionais especialistas na área estarão 

à vontade com questões legais e funcionais. 

ern.com.pt
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ANTEVISÃO

Dr. António Chaniotis

1. O tema da minha palestra 

será sobre as diferentes for-

mas de gestão de separação 

de instrumentos, que podem 

ser deixados no canal. Assim, 

vou concentrar-me no proce-

dimento de bypass. O tema 

é relevante a nível clínico e 

afeta a qualidade de vida do 

paciente. Um instrumento 

endodôntico metálico partido 

no interior do tratamento do 

canal da raiz pode impedir uma desinfeção adequada do 

sistema do canal radicular que conduz à insuficiência do 

tratamento endodôntico, à dor e infeção. Serão apresenta-

das novas abordagens, complementando os conhecimentos 

disponíveis sobre o tema.

2. A endodontia assistiu a um avanço tecnológico incrível 

nas últimas décadas. Ampliação melhorada, iluminação, 

avaliação tridimensional do sistema de canais da raiz com 

tomografias de alta resolução, abriu novos horizontes para 

endodontias mais precisas e previsíveis. O tratamento endo-

dôntico convencional está a mudar para a Endodontia digital 

e as aplicações de inteligência artificial na Endodontia estão 

lentamente a crescer! Espera-se que o futuro da Endodontia 

seja extraordinário!

Dr. Hugo Sousa Dias

3. O tema que trago para 

o curso pré-congresso está 

relacionado com a utilização 

de um sistema de limas espe-

cífico – Jizai da empresa MANI, 

Inc. Mas mais do que a sim-

ples apresentação do sistema 

de limas, pretendo fornecer 

dicas clínicas e ferramentas 

que possam ser úteis aos 

colegas para a sua atividade 

clínica diária. 

4. Cada vez mais as empresas procuram ir ao encontro das 

necessidades dos clínicos e daquilo que são as tendências 

clínicas atuais, deste modo, com este sistema de limas, bem 

como com outras ferramentas que a empresa MANI Inc. pro-

duz, o que pretende é fornecer aos clínicos soluções para as 

suas dificuldades clínicas diárias.

Dr. Filipe Aguiar

1. e 2. Desafiando as curvas 

em Endodontia, hoje. Recordo 

com alguma saudade, ter 

ouvido em meados do ano 

1999, um professor meu mos-

trar à plateia, com orgulho, 

uma radiografia de uma endo-

dontia com canais curvos. Com 

vaidade exclamava que os 

teria instrumentado com limas 

mecanizadas Quantec, desa-

fiando a relutância dos ouvin-

tes. Foi algo do qual nunca me 

esqueci. Hoje, muito mudou. Hoje, temos ao dispor tantas 

soluções para diferentes problemas que se torna obrigatório 

conhecer, senão mesmo dominar, cada uma delas. 

A evolução do design das limas juntamente com a evolução 

das limas de NiTi tem permitido abordar aqueles casos com 

curvas de “sonho” com muito mais confiança e previsibili-

dade. Conhecer as ligas, as características de cada design 

e as vantagens das diferentes cinéticas de instrumentação, 

permitirão abordar cada canal sabendo que escolhemos 

a melhor solução que a ciência tem para oferecer. Aceitar 

as limitações dos diferentes instrumentos é também assu-

mir as suas melhores qualidades, usando esse critério no 

momento de “descer” numa anatomia complexa. Porque 

não podemos exigir a um metal que seja dúctil para fazer 

as curvaturas mais severas e que, ao mesmo tempo, tenha 

a rigidez necessária para progredir num canal calcificado, a 

hibridação da instrumentação torna-se não só uma mais-va-

lia como quase uma inevitabilidade. 

No final, independentemente da anatomia sinuosa, toda a 

exigência se mantém. Continuamos a precisar de um pre-

paro com bom flow, flare e de uma capaz calibração da 

conicidade e ótimo controlo apical. Tudo isto, respeitando a 

anatomia original do canal. Mas a dificuldade dos canais cur-

vos não se encerra na instrumentação, já que muitas vezes 

as curvaturas severas estão associadas a canais estreitos e 

longos, obrigando a que a escolha da técnica de obturação 

seja também bastante criteriosa. 

Desse modo, não podemos dizer que hoje temos um traba-

lho facilitado...temos, sim, mais soluções e mais instrumen-

tos que, no total conhecimento das suas propriedades, nos 

permitirão chegar ao destino com maior segurança e pre-

visibilidade. Sabemos que é impossível dissociar os canais 

curvos da eventual fratura de instrumentos e, por isso, esse 

é também um dos pontos que interessa relevar. Esta apre-

sentação convida-nos a uma viagem no tempo, revisitando 

os tempos dos instrumentos de aço, das diferentes gera-

ções do Niti, chegando aos tempos do Niti com controlo de 

memória, da cinética reciprocante, expondo as fragilidades 

e as qualidades dos vários sistemas de instrumentação e 

obturação disponíveis no mercado, da qualidade Suíça ao 

emergente e intrigante mercado oriental. Hoje, quem desa-

fia as curvaturas somos nós. 
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM FERRAMENTAS 
DIGITAIS PARA DESENHO DO SORRISO 

Introdução 

A medicina dentária tem evoluído no sentido de cada 

vez mais contar com a integração facial na reabilitação 

dos nossos pacientes. A possibilidade de olhar para todas as 

estruturas anatómicas que determinam um sorriso harmo-

nioso não é fácil. A existência de ferramentas que nos per-

mitam sobrepor diversas estruturas e que permitam diag-

nosticar e planear é determinante para o nível de sucesso 

que desejamos. 

Há, hoje, uma tendência a criar o termo de Medicina 

Dentária Digital, como se houvesse uma nova disciplina de 

medicina dentária com novas regras. Na realidade, não há. 

Os conceitos da Medicina Dentária continuam os mesmos, 

apenas condicionados pelos avanços científicos. Tudo o que 

se faz digitalmente é possível fazer de forma analógica. A 

grande diferença é que integrar todos os dados de forma 

analógica é virtualmente impossível. Requer um grande 

tempo de cadeira para todas as correções necessárias. No 

conceito digital, com todos os meios tecnológicos que exis-

tem, atualmente, é muito mais fácil. Assim, não devíamos 

falar em medicina dentária digital mas sim em medicina 

dentária guiada. Uma medicina dentária muito mais previsí-

vel e eficiente e com uma comunicação médico-paciente e 

laboratorial melhorada.

As ferramentas digitais não são um fim, mas sim um cami-

nho, que permite que todo o estado da arte seja respeitado 

e com liberdade para individualizar os nossos tratamentos 

aos nossos pacientes.

Caso Clínico 
Paciente com 42 anos (Fig.1) apresentou-se na consulta 

referido para reabilitação estética do sorriso. 

Saudável, não fumador, ex-atleta profissional. Apresenta 

um desgaste dentário compatível com bruxismo (Fig. 2). Foi 

efetuado um questionário que determinou hábitos de aper-

tamento dentário durante o dia, sendo instruído no sentido 

de se aperceber dessa situação e de a tentar reverter. Foi 

ensinada a técnica de “soprar ligeiramente pela boca” de 

cada vez que se apercebe da situação de forma a conse-

guir uma desoclusão. Foi, também, indicado que no final 

do tratamento ficaria com um dispositivo de relaxamento 

muscular, para proteger a sua dentição de situação de bru-

xismo noturno. Foi efetuada palpação muscular e articular 

sem sintomas relevantes. De notar a hipertrofia do masseter, 

provavelmente, condicionada pela parafunção disfuncional. 

Situação inicial 
Extraoral 

A avaliação da fotografia das 12 horas (Fig. 3) permite 

identificar um desvio do mento e nariz, que cria uma assi-

metria facial. A hipertonicidade do músculo depressor do 

ângulo da boca no lado direito que faz com que mostre mais 

arcada inferior neste lado. 

A arcada superior tem uma inclinação que condiciona 

a harmonia do sorriso. Nestes casos complexos, em que 

existem várias assimetrias, torna-se difícil determinar uma 

linha média correta e qual a inclinação da linha interincisiva. 

Nestas situações, o conceito de “Facial Flow” (Fig. 4) do Dr. 

Bruno Pereira, torna-se numa mais-valia por dar um concei-

to dinâmico ao desenho do sorriso e permitir harmonizar as 

várias assimetrias num sorriso estético. 

Intraoral 
Apresenta um desgaste dos dentes 13,12, 11, 21 e 22.(Fig. 

3). Os dentes 12,11,21, 22 e 24 mostram restaurações infil-

tradas que foram refeitas. Os dentes 15 e 25 têm reabili-

tações implanto-suportadas unitárias com algum colapso 

da arquitetura gengival (Fig. 5). O paciente decidiu, neste 

momento, não corrigir o perfil dos tecidos moles por não 

terem grande relevância no sorriso. Apresenta, também, 

ausência do dente 36, que será reabilitado posteriormente. 

Desenho do Sorriso 
Para determinar o desenho de sorriso foi utilizado o sof-

tware Keynote (Apple Inc.) para fazer as sobreposições entre 

o existente e o desejável, tendo sempre em linha de conta 

que o que determina o sorriso ideal é a face (Fig. 6a, Fig. 

6b). De notar a inclinação da linha interincisiva, marcada 

a vermelho na fotografia, que embora pareça excessiva, 

acompanha o conceito de Facial Flow, pelo que se deve ape-

nas ajustar ligeiramente. Nesta fase, a fotografia torna-se no 

principal aliado da comunicação entre a clínica e o labora-

tório, e devemos acompanhar as fotos pela descrição exata 

das alterações a fazer (Fig. 6c). 

O que foi comunicado para o laboratório: 

Alterar os bordos incisais 
13- aumentar 1,0mm

12- aumentar 1,5mm

11- aumentar 2,0mm

21- aumentar 1,5mm

22 e 23 diminuir 0,5mm

Manter a linha média
Forma dos dentes oval-rectangular. Manter o zénite do den-

tes 13, 12 e 23

Subir o zénite do dente 11 - 0,5 mm

Subir o zénite do dente 21 - 1,5 mm

Subir o zénite do dente 22 - 1,0 mm

Mock-up 
O laboratório devolveu um ficheiro STL com o desenho do 

sorriso efetuado no software Exocad Smile Creator (Fig. 7) 

(exocad GmbH Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, 

Germany), que foi impresso numa impressora 3D (Slash 2 

da Uniz) em resina (zDental Model Sand, Uniz). Foi efetuada 

uma chave de silicone sobre este modelo e realizado mock-

-up com resina de metacrilato com preenchimento de partí-

culas de vidro de dupla cura A1 (TuÐ-Temp Plus, Pulpdent). 

Fez-se um registo em vídeo; as fotografias apresentadas são 

“still-frames” dos vídeos (Fig. 8). Tanto do ponto vista clínico, 

como do ponto de vista do paciente, o desenho foi aceite. 

Foi efetuado o preparo dentário, scanneado e pedido 

ao laboratório coroas provisórias em PMMA no tamanho 

determinado, sobrepondo a gengiva onde era necessário, 

para colocar em boca após o procedimento de alongamento 

coronário. 

Nesta sessão foi utilizada a chave de silicone para efectuar 

uma restauração provisória com a mesma resina utilizada 

para o mock-up. 

Alongamento coronário 
Com uma sobreposição do modelo dos preparos iniciais 

e do enceramento foi efetuada uma guia de alongamento 

coronário em Meshmixer (Autodesk Inc.) (Fig 9a, Fig9b, 

Fig. 9c, Fig. 9d). Foi determinado que para o alongamento 

coronário não era necessário fazer remodelação óssea por 

estarmos dentro dos limites para o espaço biológico. 

A guia foi impressa em resina Nextdent SG (3d Systems) 

que é biocompatível e autopolimerizável (Fig. 10). A técnica 

de alongamento coronário é bastante simplificada e previ-

sível desta forma, consiste numa incisão com bisel interno 

e remodelação com tesoura de microcirurgia (Fig. 11). Após 

o alongamento coronário, para cicatrização e colocação das 

facetas definitivas após uma semana, é importante uma boa 

adaptação das provisórias. 

Impressão definitiva 
Imediatamente após o alongamento coronário, os prepa-

ros foram refinados. 

Quando se conseguiu hemostase, a impressão definitiva 

foi efetuada na mesma sessão do alongamento coronário 

(Fig. 12). 

As provisórias, previamente pedidas, foram rebasadas 

com resina composta aquecida e cimentadas com um ponto 

de adesivo na face vestibular. 

Procedimento laboratorial 
Todo o planeamento e desenho foi desenvolvido com 

base no sistema Cllones (Paulo Kano) e software Exocad - 
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Smile Creator (exocad GmbH Julius-Reiber-Straße 37, 64293 

Darmstadt, Germany). As facetas foram fresadas em dissili-

cato de lítio e.max cad da Ivoclar na fresadora inlab MC xl da 

cerec. Foram posteriormente maquilhadas com pigmentos 

Ivocolor (Ivoclar Vivadent) 

Trabalho realizado pela equipa CED lab: Geziel Oliveira, 

Paulo Cella, Dilson Vieira. 

Cimentação 
No dia da cimentação verificou-se que as coroas provisó-

rias têm a anatomia determinada (Fig. 15) e uma boa cica-

trização de tecidos moles, com um aspecto de cicatrização 

imatura no perfil dos dentes 21 e 22, sem hemorragia, e 

compatível com cimentação adesiva (Fig. 16). 

Foi efetuado um protocolo de cimentação adesiva com 

isolamento absoluto. (Fig. 17) 

O substrato dentário foi jateado com partículas de óxido 

de alumina a 50 micras (Deldent Ltd.) para melhorar a ade-

são à parte onde existia restaurações a resina composta. 

Foi posteriormente aplicado ácido ortofosfórico a 37% 

durante 15 segundos. Efetuada lavagem e secagem e apli-

cação de adesivo Adhese Universal (Ivoclar) 

A superfície cerâmica das facetas foi preparada com ácido 

hidroflurídrico 9% durante 20 segundos. Foi efetuada lava-

gem e aplicação de ácido ortofosfórico durante 60 segundos. 

Foi efetuada lavagem abundante e um banho de álcool a 

95% em cuba de ultra-sons durante 3 minutos. Foi lavado 

abundantemente para remover todos os excessos e aplicado 

silano durante 20 segundos seguido de secagem com calor 

* Licenciado em Medicina Dentária pela Universidade de Coimbra; Espe-
cialista em Periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas; Master em 
Implantologia pela Universidade de Sevilha; Pos-graduação em Medicina 
Dentária Digital pela CESPU.

com secador de cabelo com as cerâmicas protegidas num 

shield (filtro de chá Ikea). 

A cimentação foi efectuada de forma sequencial dos cen-

trais para os dentes mais distais utilizando resina fotopoli-

merizável Variolink Esthetic LC da Ivoclar. Foi polimerizado 

primeiro durante 10 segundos. Os excessos foram removidos 

com lâmina 12 e foi aplicada glicerina com nova polimeriza-

ção durante 60 segundos por faceta. (Fig. 18) 

Controlo aos 3 meses 
O paciente foi controlado aos 3 meses (Fig. 19a, Fig. 19b, 

Fig. 19c) onde se nota uma boa integração das restaura-

ções, sem sinais inflamatórios e com boa estabilidade de 

cor (Fig 20). Foram efetuadas fotografias intra (Fig. 20) e 

extraorais (Fig. 21) e um scanneamento para sobrepor aos 

modelos originais e avaliar se as diferenças acompanham o 

planeamento inicial (Fig. 22). No final, este foi um caso que 

demonstrou que as ferramentas digitais permitem um resul-

tado bastante individualizado e natural (Fig 23a, Fig23b). 

Conclusão 
Neste caso clínico consegue-se evidenciar que o uso dos 

meios digitais permite uma comunicação médico dentista 

- paciente mais ativa, que ajuda a envolver o paciente na 

tomada de decisão clinica. Da mesma forma, a comunicação 

medico dentista - técnico de prótese dentária torna-se mais 

objetiva e fluida, evitando a acumulação de erros. 

Os meios digitais permitem tratamentos guiados alta-

mente previsíveis desde o diagnóstico até à execução. 
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Fig 20. Controlo aos 3 meses. Fig 21. Antes e depois. Fig 22. Sobreposição entre o escaneamento inicial e o escane-
amento final. Foram marcadas linhas para permitir visualizar 
melhor o perfil de tecidos moles. A amarelo o inicial e a branco 
o final.

Fig 23a. Boa cicatrização dos tecidos moles a evidenciar 
aspecto de “casca de laranja”.

Fig 23b. Imagem a preto e branco para mostrar as nuances de reflexão de luz.
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM FERRAMENTAS 
DIGITAIS PARA DESENHO DO SORRISO 

Introdução 

A medicina dentária tem evoluído no sentido de cada 

vez mais contar com a integração facial na reabilitação 

dos nossos pacientes. A possibilidade de olhar para todas as 

estruturas anatómicas que determinam um sorriso harmo-

nioso não é fácil. A existência de ferramentas que nos per-

mitam sobrepor diversas estruturas e que permitam diag-

nosticar e planear é determinante para o nível de sucesso 

que desejamos. 

Há, hoje, uma tendência a criar o termo de Medicina 

Dentária Digital, como se houvesse uma nova disciplina de 

medicina dentária com novas regras. Na realidade, não há. 

Os conceitos da Medicina Dentária continuam os mesmos, 

apenas condicionados pelos avanços científicos. Tudo o que 

se faz digitalmente é possível fazer de forma analógica. A 

grande diferença é que integrar todos os dados de forma 

analógica é virtualmente impossível. Requer um grande 

tempo de cadeira para todas as correções necessárias. No 

conceito digital, com todos os meios tecnológicos que exis-

tem, atualmente, é muito mais fácil. Assim, não devíamos 

falar em medicina dentária digital mas sim em medicina 

dentária guiada. Uma medicina dentária muito mais previsí-

vel e eficiente e com uma comunicação médico-paciente e 

laboratorial melhorada.

As ferramentas digitais não são um fim, mas sim um cami-

nho, que permite que todo o estado da arte seja respeitado 

e com liberdade para individualizar os nossos tratamentos 

aos nossos pacientes.

Caso Clínico 
Paciente com 42 anos (Fig.1) apresentou-se na consulta 

referido para reabilitação estética do sorriso. 

Saudável, não fumador, ex-atleta profissional. Apresenta 

um desgaste dentário compatível com bruxismo (Fig. 2). Foi 

efetuado um questionário que determinou hábitos de aper-

tamento dentário durante o dia, sendo instruído no sentido 

de se aperceber dessa situação e de a tentar reverter. Foi 

ensinada a técnica de “soprar ligeiramente pela boca” de 

cada vez que se apercebe da situação de forma a conse-

guir uma desoclusão. Foi, também, indicado que no final 

do tratamento ficaria com um dispositivo de relaxamento 

muscular, para proteger a sua dentição de situação de bru-

xismo noturno. Foi efetuada palpação muscular e articular 

sem sintomas relevantes. De notar a hipertrofia do masseter, 

provavelmente, condicionada pela parafunção disfuncional. 

Situação inicial 
Extraoral 

A avaliação da fotografia das 12 horas (Fig. 3) permite 

identificar um desvio do mento e nariz, que cria uma assi-

metria facial. A hipertonicidade do músculo depressor do 

ângulo da boca no lado direito que faz com que mostre mais 

arcada inferior neste lado. 

A arcada superior tem uma inclinação que condiciona 

a harmonia do sorriso. Nestes casos complexos, em que 

existem várias assimetrias, torna-se difícil determinar uma 

linha média correta e qual a inclinação da linha interincisiva. 

Nestas situações, o conceito de “Facial Flow” (Fig. 4) do Dr. 

Bruno Pereira, torna-se numa mais-valia por dar um concei-

to dinâmico ao desenho do sorriso e permitir harmonizar as 

várias assimetrias num sorriso estético. 

Intraoral 
Apresenta um desgaste dos dentes 13,12, 11, 21 e 22.(Fig. 

3). Os dentes 12,11,21, 22 e 24 mostram restaurações infil-

tradas que foram refeitas. Os dentes 15 e 25 têm reabili-

tações implanto-suportadas unitárias com algum colapso 

da arquitetura gengival (Fig. 5). O paciente decidiu, neste 

momento, não corrigir o perfil dos tecidos moles por não 

terem grande relevância no sorriso. Apresenta, também, 

ausência do dente 36, que será reabilitado posteriormente. 

Desenho do Sorriso 
Para determinar o desenho de sorriso foi utilizado o sof-

tware Keynote (Apple Inc.) para fazer as sobreposições entre 

o existente e o desejável, tendo sempre em linha de conta 

que o que determina o sorriso ideal é a face (Fig. 6a, Fig. 

6b). De notar a inclinação da linha interincisiva, marcada 

a vermelho na fotografia, que embora pareça excessiva, 

acompanha o conceito de Facial Flow, pelo que se deve ape-

nas ajustar ligeiramente. Nesta fase, a fotografia torna-se no 

principal aliado da comunicação entre a clínica e o labora-

tório, e devemos acompanhar as fotos pela descrição exata 

das alterações a fazer (Fig. 6c). 

O que foi comunicado para o laboratório: 

Alterar os bordos incisais 
13- aumentar 1,0mm

12- aumentar 1,5mm

11- aumentar 2,0mm

21- aumentar 1,5mm

22 e 23 diminuir 0,5mm

Manter a linha média
Forma dos dentes oval-rectangular. Manter o zénite do den-

tes 13, 12 e 23

Subir o zénite do dente 11 - 0,5 mm

Subir o zénite do dente 21 - 1,5 mm

Subir o zénite do dente 22 - 1,0 mm

Mock-up 
O laboratório devolveu um ficheiro STL com o desenho do 

sorriso efetuado no software Exocad Smile Creator (Fig. 7) 

(exocad GmbH Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, 

Germany), que foi impresso numa impressora 3D (Slash 2 

da Uniz) em resina (zDental Model Sand, Uniz). Foi efetuada 

uma chave de silicone sobre este modelo e realizado mock-

-up com resina de metacrilato com preenchimento de partí-

culas de vidro de dupla cura A1 (Tu -Temp Plus, Pulpdent). 

Fez-se um registo em vídeo; as fotografias apresentadas são 

“still-frames” dos vídeos (Fig. 8). Tanto do ponto vista clínico, 

como do ponto de vista do paciente, o desenho foi aceite. 

Foi efetuado o preparo dentário, scanneado e pedido 

ao laboratório coroas provisórias em PMMA no tamanho 

determinado, sobrepondo a gengiva onde era necessário, 

para colocar em boca após o procedimento de alongamento 

coronário. 

Nesta sessão foi utilizada a chave de silicone para efectuar 

uma restauração provisória com a mesma resina utilizada 

para o mock-up. 

Alongamento coronário 
Com uma sobreposição do modelo dos preparos iniciais 

e do enceramento foi efetuada uma guia de alongamento 

coronário em Meshmixer (Autodesk Inc.) (Fig 9a, Fig9b, 

Fig. 9c, Fig. 9d). Foi determinado que para o alongamento 

coronário não era necessário fazer remodelação óssea por 

estarmos dentro dos limites para o espaço biológico. 

A guia foi impressa em resina Nextdent SG (3d Systems) 

que é biocompatível e autoclavável (Fig. 10). A técnica de 

alongamento coronário é bastante simplificada e previsível 

desta forma, consiste numa incisão com bisel interno e 

remodelação com tesoura de microcirurgia (Fig. 11). Após 

o alongamento coronário, para cicatrização e colocação das 

facetas definitivas após uma semana, é importante uma boa 

adaptação das provisórias. 

Impressão definitiva 
Imediatamente após o alongamento coronário, os prepa-

ros foram refinados. 

Quando se conseguiu hemostase, a impressão definitiva 

foi efetuada na mesma sessão do alongamento coronário 

(Fig. 12). 

As provisórias, previamente pedidas, foram rebasadas 

com resina composta aquecida e cimentadas com um ponto 

de adesivo na face vestibular. 

Procedimento laboratorial 
Todo o planeamento e desenho foi desenvolvido com 

base no sistema Cllones (Paulo Kano) e software Exocad - 
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Introdução 

A medicina dentária tem evoluído no sentido de cada 

vez mais contar com a integração facial na reabilitação 

dos nossos pacientes. A possibilidade de olhar para todas as 

estruturas anatómicas que determinam um sorriso harmo-

nioso não é fácil. A existência de ferramentas que nos per-

mitam sobrepor diversas estruturas e que permitam diag-

nosticar e planear é determinante para o nível de sucesso 

que desejamos. 

Há, hoje, uma tendência a criar o termo de Medicina 

Dentária Digital, como se houvesse uma nova disciplina de 

medicina dentária com novas regras. Na realidade, não há. 

Os conceitos da Medicina Dentária continuam os mesmos, 

apenas condicionados pelos avanços científicos. Tudo o que 

se faz digitalmente é possível fazer de forma analógica. A 

grande diferença é que integrar todos os dados de forma 

analógica é virtualmente impossível. Requer um grande 

tempo de cadeira para todas as correções necessárias. No 

conceito digital, com todos os meios tecnológicos que exis-

tem, atualmente, é muito mais fácil. Assim, não devíamos 

falar em medicina dentária digital mas sim em medicina 

dentária guiada. Uma medicina dentária muito mais previsí-

vel e eficiente e com uma comunicação médico-paciente e 

laboratorial melhorada.

As ferramentas digitais não são um fim, mas sim um cami-

nho, que permite que todo o estado da arte seja respeitado 

e com liberdade para individualizar os nossos tratamentos 

aos nossos pacientes.

Caso Clínico 
Paciente com 42 anos (Fig.1) apresentou-se na consulta 

referido para reabilitação estética do sorriso. 

Saudável, não fumador, ex-atleta profissional. Apresenta 

um desgaste dentário compatível com bruxismo (Fig. 2). Foi 

efetuado um questionário que determinou hábitos de aper-

tamento dentário durante o dia, sendo instruído no sentido 

de se aperceber dessa situação e de a tentar reverter. Foi 

ensinada a técnica de “soprar ligeiramente pela boca” de 

cada vez que se apercebe da situação de forma a conse-

guir uma desoclusão. Foi, também, indicado que no final 

do tratamento ficaria com um dispositivo de relaxamento 

muscular, para proteger a sua dentição de situação de bru-

xismo noturno. Foi efetuada palpação muscular e articular 

sem sintomas relevantes. De notar a hipertrofia do masseter, 

provavelmente, condicionada pela parafunção disfuncional. 

Situação inicial 
Extraoral 

A avaliação da fotografia das 12 horas (Fig. 3) permite 

identificar um desvio do mento e nariz, que cria uma assi-

metria facial. A hipertonicidade do músculo depressor do 

ângulo da boca no lado direito que faz com que mostre mais 

arcada inferior neste lado. 

A arcada superior tem uma inclinação que condiciona 

a harmonia do sorriso. Nestes casos complexos, em que 

existem várias assimetrias, torna-se difícil determinar uma 

linha média correta e qual a inclinação da linha interincisiva. 

Nestas situações, o conceito de “Facial Flow” (Fig. 4) do Dr. 

Bruno Pereira, torna-se numa mais-valia por dar um concei-

to dinâmico ao desenho do sorriso e permitir harmonizar as 

várias assimetrias num sorriso estético. 

Intraoral 
Apresenta um desgaste dos dentes 13,12, 11, 21 e 22.(Fig. 

3). Os dentes 12,11,21, 22 e 24 mostram restaurações infil-

tradas que foram refeitas. Os dentes 15 e 25 têm reabili-

tações implanto-suportadas unitárias com algum colapso 

da arquitetura gengival (Fig. 5). O paciente decidiu, neste 

momento, não corrigir o perfil dos tecidos moles por não 

terem grande relevância no sorriso. Apresenta, também, 

ausência do dente 36, que será reabilitado posteriormente. 

Desenho do Sorriso 
Para determinar o desenho de sorriso foi utilizado o sof-

tware Keynote (Apple Inc.) para fazer as sobreposições entre 

o existente e o desejável, tendo sempre em linha de conta 

que o que determina o sorriso ideal é a face (Fig. 6a, Fig. 

6b). De notar a inclinação da linha interincisiva, marcada 

a vermelho na fotografia, que embora pareça excessiva, 

acompanha o conceito de Facial Flow, pelo que se deve ape-

nas ajustar ligeiramente. Nesta fase, a fotografia torna-se no 

principal aliado da comunicação entre a clínica e o labora-

tório, e devemos acompanhar as fotos pela descrição exata 

das alterações a fazer (Fig. 6c). 

O que foi comunicado para o laboratório: 

Alterar os bordos incisais 
13- aumentar 1,0mm

12- aumentar 1,5mm

11- aumentar 2,0mm

21- aumentar 1,5mm

22 e 23 diminuir 0,5mm

Manter a linha média
Forma dos dentes oval-rectangular. Manter o zénite do den-

tes 13, 12 e 23

Subir o zénite do dente 11 - 0,5 mm

Subir o zénite do dente 21 - 1,5 mm

Subir o zénite do dente 22 - 1,0 mm

Mock-up 
O laboratório devolveu um ficheiro STL com o desenho do 

sorriso efetuado no software Exocad Smile Creator (Fig. 7) 

(exocad GmbH Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, 

Germany), que foi impresso numa impressora 3D (Slash 2 

da Uniz) em resina (zDental Model Sand, Uniz). Foi efetuada 

uma chave de silicone sobre este modelo e realizado mock-

-up com resina de metacrilato com preenchimento de partí-

culas de vidro de dupla cura A1 (Tu -Temp Plus, Pulpdent). 

Fez-se um registo em vídeo; as fotografias apresentadas são 

“still-frames” dos vídeos (Fig. 8). Tanto do ponto vista clínico, 

como do ponto de vista do paciente, o desenho foi aceite. 

Foi efetuado o preparo dentário, scanneado e pedido 

ao laboratório coroas provisórias em PMMA no tamanho 

determinado, sobrepondo a gengiva onde era necessário, 

para colocar em boca após o procedimento de alongamento 

coronário. 

Nesta sessão foi utilizada a chave de silicone para efectuar 

uma restauração provisória com a mesma resina utilizada 

para o mock-up. 

Alongamento coronário 
Com uma sobreposição do modelo dos preparos iniciais 

e do enceramento foi efetuada uma guia de alongamento 

coronário em Meshmixer (Autodesk Inc.) (Fig 9a, Fig9b, 

Fig. 9c, Fig. 9d). Foi determinado que para o alongamento 

coronário não era necessário fazer remodelação óssea por 

estarmos dentro dos limites para o espaço biológico. 

A guia foi impressa em resina Nextdent SG (3d Systems) 

que é biocompatível e autoclavável (Fig. 10). A técnica de 

alongamento coronário é bastante simplificada e previsível 

desta forma, consiste numa incisão com bisel interno e 

remodelação com tesoura de microcirurgia (Fig. 11). Após 

o alongamento coronário, para cicatrização e colocação das 

facetas definitivas após uma semana, é importante uma boa 

adaptação das provisórias. 

Impressão definitiva 
Imediatamente após o alongamento coronário, os prepa-

ros foram refinados. 

Quando se conseguiu hemostase, a impressão definitiva 

foi efetuada na mesma sessão do alongamento coronário 

(Fig. 12). 

As provisórias, previamente pedidas, foram rebasadas 

com resina composta aquecida e cimentadas com um ponto 

de adesivo na face vestibular. 

Procedimento laboratorial 
Todo o planeamento e desenho foi desenvolvido com 

base no sistema Cllones (Paulo Kano) e software Exocad - 

OJD_97.indd   18 14/07/22   15:02

www.jornalden tistry.pt24

REPORTAGEM

Combater más condições de trabalho 
Um dos principais objetivos aquando da fundação do SMD, 

em novembro de 2020, passava pela negociação de um 

contrato coletivo de trabalho, algo inédito entre os médicos 

dentistas. Apesar de nunca ter acontecido, o Dr. João Neto 

explica que estas negociações se justificam com os “muitos 

atropelos à dignidade profissional e aos direitos de traba-

lho”, como questões ligadas à remuneração, pagamento de 

subsídios ou usufruto de período de férias. As denúncias têm 

chegado ao sindicato numa “impressionante quantidade”, 

lamenta o presidente da Assembleia Geral do SMD. “Este 

estado de coisas interessa aos grandes grupos económicos 

e seguradoras do setor da saúde”, diz, referindo que estas 

entidades procuram reduzir o valor dos atos médicos pres-

tados pela classe. “Numa profissão em que tudo é muito 

“A função primordial do sindicato 
é promover e defender os 

interesses e os direitos dos médicos 
dentistas.”

Dr. João Neto, fundador do SMD

área”. O fundador e presidente da Assembleia Geral do SMD, 

Dr. João Neto, detalha a O Jornal Dentistry que “os principais 

problemas da lei são o excessivo e desconexo conteúdo pro-

gramático, sobretudo tendo em consideração a já extensa 

e reconhecida formação académica dos médicos dentistas” 

para a obtenção do título de técnico qualificado (nível 2) e 

técnico operador (nível 3). 

Apesar das alterações à legislação já realizadas, o enge-

nheiro Miguel Pereira lembra que a APA já apresentou 

uma proposta de retificação ao Governo, que ainda estará 

a analisar o pedido. Esta proposta sugere que os conteú-

dos e a carga horária a cada nível de qualificação sejam 

ajustados, que o reconhecimento possa ser obtido quando 

a formação integra o programa de licenciatura e que o 

período de validade deste reconhecimento seja alargado. 

“Esta proposta não foi ainda aprovada pelo Governo e até 

lá tem de se cumprir com o que está na legislação”, avisa o 

responsável da APA. 

caro, desde materiais a equipamentos, é impossível praticar 

os preços que os planos e seguros de saúde publicitam”, 

acrescenta ainda, considerando que este enquadramento “é 

um convite à exploração laboral”. 

Apesar de ainda não ter sido possível concretizar, na práti-

ca, o contrato coletivo de trabalho, o Dr. João Neto revela a O 

O Jornal Dentistry que as negociações prosseguem e reforça 

o empenho do SMD em continuar este processo. 

Três homenagens à profissão
No final de um dia dedicado ao debate sobre os desafios 

dos médicos dentistas em Portugal, o SMD reservou tempo 

para prestar homenagem pública a três profissionais do 

setor – a Dra. Armanda Amorim, o Dr. Jorge Leitão e o Dr. Gil 

Alves – pela sua “conduta, ética e consciência profissional”. 

O sindicado agradeceu o contributo destes médicos dentis-

tas para a valorização e reconhecimento da profissão, em 

particular no caso do Dr. Gil Alves, que encetou uma luta 

pelo direito ao reconhecimento da carreira de médico den-

tista no Serviço Regional de Saúde da Madeira. A carreira foi 

aprovada a 17 de março de 2021, permitindo uma conquista 

que continua a ser reivindicada em Portugal Continental e 

nos Açores. 

Francisco Almeida

“A própria APA já percebeu que 
há aqui muitas coisas para alterar 
e quer alterar a lei [da proteção 

radiológica].”

Dr. Serafim Freitas, 

Ordem dos Médicos
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ANTEVISÃO

III EDIÇÃO DO CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
ENDODONTOLOGIA: “UMA SOCIEDADE QUE SE QUER ATIVA VIVE 
DO CONVÍVIO ENTRE TODOS”
A Sociedade Portuguesa de Endodontologia (SPE) vai realizar o III Congresso em Lisboa no Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE-IUL –, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, um 
grande evento onde se concilia qualidade e interesse em inovar. O evento, que promove a Endodontia 
e a sua importância no dia a dia clínico, conta com vários oradores consagrados a nível nacional e 
internacional.

Quais são as principais preocupações e desafios para a 
organização do III Congresso SPE?

Penso que estes dois últimos anos marcaram de forma 

fundamental a vida de toda a humanidade, e os médicos 

dentistas não foram exceção. Por isso, tornou-se fundamen-

tal voltar a encontrar uma maneira de comunicar com os 

colegas esta paixão pela Endodontia. Depois de tantas horas 

de webinars e cursos online, o presencial torna-se desafian-

te não só pela confiança que temos de criar nos colegas, 

mas também pelo vício do ócio que se instalou. Se, por um 

lado, todos temos vontade de estar juntos novamente, ouvir 

o verdadeiro timbre de cada um e discutir cara a cara temas 

da atualidade, por outro lado, existe uma desadaptação fru-

to do tempo de confinamento.   

Quais foram os critérios de seleção dos oradores nacionais 
e internacionais?

A SPE sempre se pautou por trazer ao palco os melhores 

oradores, investigadores e clínicos, não só da atualidade 

como aqueles que são uma referência para todos nós na sua 

área de especialidade. Temos mantido ao longo dos anos 

uma franca e ativa fraternidade com várias sociedades, 

nacionais e internacionais, que todos os anos dão fruto e se 

materializam no nosso congresso anual.

Haverá cursos pré-congresso e workshops. Que novidades 
– materiais, técnicas, teóricas – podem os participantes 
esperar?

A tarde de dia 22 de setembro será dedicada aos cursos 

pré-congresso. O Dr. Hugo Sousa Dias estará responsável 

pela representação do nosso patrocinador MANI, com o 

tema “Abordagem de anatomias complexas com Jizai Glider 

e Jizai”. 

Teremos, também, um Workshop COLTENE: CanalPro 

Jeni motor, Hyflex EDM and OneReci” ministrado pelo Dr. 

Eugenio Pedulla, onde vão ser abordados os princípios bási-

cos do motor CanalPro Jeni e a mudança de paradigma dos 

conceitos de instrumentação com o “movimento Jeni”, as 

características dos instrumentos “Hyflex EDM”e OneReci, e 

quais os instrumentos e sequência que devem ser usadas 

dependendo da anatomia dos canais radiculares. 

Finalmente, o Dr. Jose Aranguren e Dr. Roberto Estévez, 

em representação da ZARC, irão ministrar o “Endodoncia 

3.0 para generalistas: Da instrumentação BLUESHAPER y 

EXCALIBUR à obturação”. Os participantes podem esperar 

oradores e orientadores de topo, com técnicas de última 

geração, materiais inovadores e, acima de tudo, um ambien-

te de grande partilha de conhecimento e experiências. 

Quantos participantes esperam? Acreditam que haverá 
participantes de outras especialidades que não a 
Endodontia?

Esperamos que todos os nossos associados nos visitem, 

pois, uma Sociedade que se quer ativa, vive do convívio 

entre todos. Por outro lado, sendo a área da Endodontia 

a base para tantos tratamentos e tomada de decisão nos 

planos de tratamento multidisciplinares, não tenho dúvidas 

que colegas também de outras áreas que venham ao nosso 

Congresso sairão com a certeza de que foi uma mais-valia 

para eles em termos de conhecimento, com aplicabilidade e 

utilidade para a sua prática clínica. 

Quais são os grandes temas atuais da área da endodontia?
Sem dúvida que a Terapia Pulpar Vital (TPV), os cimen-

tos de obturação ditos “biocerâmicos” e as tendências de 

acesso e instrumentação minimamente invasivas são os 

temas do momento. Neste contexto teremos palestrantes 

muito versados na área, como o Dr. Nuno Pinto e Dr. Eugenio 

Pedulla no dia 23 de setembro, e a Dr.ª Ana Arias, Dr. Miguel 

Seruca Marques e o Prof. Dr. João Miguel Santos no dia 24 

de setembro. 

Por outro lado, faz sentido enquanto Sociedade trazermos 

a palco também temas mais correntes, mas que sejam inte-

ressantes do ponto de vista de atualização de conhecimen-

tos, para os nossos associados e todos os que nos visitem 

neste III Congresso Anual SPE. É nesse sentido que se inse-

rem temas como a abordagem de casos complexos e siste-

mas canalares curvos, a remoção de instrumentos fraturados 

e a resolução de degraus, com os distintos palestrantes Dr. 

Filipe Aguilar, Dr. Rui Pereira da Costa e Dr. António Ferraz 

no dia 23 de setembro, e o Dr. Antonis Chaniotis no dia 24 

de setembro. 

Finalmente, e porque são duas áreas que andam a par e 

passo com a Endodontia, teremos também palestras sobre 

conceitos de restaurabilidade e reabilitação de dentes com 

tratamento endodôntico, com o Dr. Lucas Pedrosa no dia 23 

e Dr. Leandro Gomila no dia 24, e de Traumatologia com a 

Dr.ª Montse Mercadé a encerrar o primeiro dia de palestras 

do nosso congresso. 

Dr. Sérgio Quaresma, Presidente da Comissão Organizadora do 
III Congresso da Sociedade Portuguesa de Endodontia
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MARKETING NA CLÍNICA

ETERNIZAR UM MOMENTO

Não vivemos só de memórias, mas elas protegem e orientam o presente. Temos esperança de que 
essas memórias sejam eternizadas no percurso que escolhemos tomar.

N ada é para sempre. Nada tem tamanha consistência, 

nem mesmo o sentimento poderá ser transportado 

para a eternidade.

Sentimentos, mesmo os mais profundos, são dinâmicos. 

Aqueles que parecem sólidos ao ponto de serem pilares de 

nossa existência, podem transformar-se apesar da nossa 

vontade de que isso jamais aconteça.

Escolhas e renúncias ditam a nossa viagem. Podemos ser 

arquitetos de nosso futuro ou vítimas do passado.

Não é tão simples, nem tão complexo. 

Há uma frase que diz:  “cada um colhe o que planta”.  Nem 

sempre. Se não tivermos atenção à evolução do que foi plan-

tado, poderemos ter uma colheita surpresa, com resultados 

imprevistos. 

*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

O que deu certo no passado poderá não funcionar no 

presente. O futuro é imprevisível, mas uma coisa é certa, 

podemos sempre fazer mais e melhor.

 

Em vez de congelar a imagem, torne-a mais colorida.

Em vez de perpetuar o momento, faça-o melhor cada 
dia. 

 

Até a próxima! 

Celso Orth

Planear a nossa carreira de forma detalhada, com vista 

ao sucesso, nem sempre garante por si só os resultados 

pretendidos.

Existe uma outra frase, que procuro contestar, “sonhar 

grande dá tanto trabalho como sonhar pequeno”.  Sonhar 

grande, na minha opinião, dá muito mais trabalho, sim. 

Precisamos de ter bases sólidas para conseguir planear tudo 

aquilo que idealizámos.  

A resolução de problemas, o risco e as diversas variá-

veis consideradas à exaustão fazem do sonho um grande 

pesadelo.

*Dr. Celso Orth 
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Clínica
Implante mal posicionado no setor anterior: explantação, 
regeneração e substituição. Importância do planeamento e da 
reversibilidade dos tratamentos

Editorial
O caminho para o sucesso

1804

invis é  
Alinhar a inovação contínua 
da Align Technology e o novo 
ClinCheck Live Update.

Align Technology, GmbH, Suursto	 22, 6343 Rotkreuz, Suíça

© 2022 Align Technology Switzerland (GmbH). Todos os direitos reservados. Invisalign, ClinCheck e SmartTrack são, entre outras, 
marcas comerciais ou de serviço da Align Technology, Inc. ou de uma das suas filiais ou afiliadas e podem estar registadas nos 
Estados Unidos ou noutros países. MKT-0007648 Rev A

Uma nova funcionalidade que permite aos doutores ver as alterações 
feitas com Controlos 3D aplicados ao seu plano de tratamento, em apenas 
alguns minutos.

Os doutores que utilizam o ClinCheck Live Update para verificações 3D aprovaram os 
seus casos 82% mais rapidamente*.

*Baseado em encomendas primárias de tratamento Invisalign Comprehensive (N=50114 casos), de doutores (N=165 ortodontistas 
e dentistas em NA, EMEA, APAC, LATAM) que participaram num lançamento limitado e que apenas utilizaram o ClinCheck Live 
Update para verificações em 3D, em comparação com aqueles que apenas utilizaram CAD Designers para as suas modificações 
do ClinCheck nos planos de tratamento (1 de Junho de 2021 até 23 de Dezembro de 2021). A medição do tempo é baseada na 
primeira abertura do plano ClinCheck pelo médico até à aprovação final do ClinCheck.
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PERIODONTITE E DEPRESSÃO 

A periodontite é uma das doenças inflamatórias mais 

comuns, afetando, aproximadamente, metade da 

população adulta em todo o mundo. A relação da periodon-

tite com doenças sistémicas, tais como doenças cardíacas ou 

diabetes, é já bem conhecida.

Algo que ainda não é discutido é o facto da inflamação 

generalizada também ser um fator de risco para condições 

de saúde mental, como depressão e ansiedade; e, inversa-

mente, que a probabilidade e a gravidade da doença gengi-

val podem ser afetadas pelo estado de saúde mental.

Periodontite 
A periodontite é uma doença inflamatória crónica, 

multifatorial. 

A periodontite está associada a marcadores elevados de 

inflamação em todo o corpo, como as citoquinas pró-in-

flamatórias TNF-alfa, IL-6 e IL-1beta, PCR (uma medida de 

inflamação) e gama-glutamiltransferase (um marcador de 

stress oxidativo).

Os possíveis mecanismos pelos quais a periodontite 

pode afetar órgãos distantes incluem a migração direta e 

colonização de espécies bacterianas para áreas distantes, 

resultando numa resposta imune inflamatória local na nova 

região; e a transmissão de agentes inflamatórios a partir da 

cavidade oral. A presença de citoquinas pró-inflamatórias 

crónicas sistémicas elevadas e a disseminação sistémica de 

produtos bacterianos periodontais sustentam a teoria da 

ligação já conhecida entre periodontite e doença cardíaca 

e diabetes.

Doenças relacionadas com a 
periodontite 

A evidência científica sugere que a inflamação relacio-

nada à doença periodontal também pode estar ligada à 

artrite reumatoide, alguns tipos de cancro, parto prematu-

ro e demência. Embora a ligação entre doença mental e a 

ausência de saúde oral tenha sido estabelecida já há muito 

tempo, geralmente é interpretada como resultado da falta 

de autocuidado e mau estilo de vida frequentemente obser-

vados em pessoas com problemas de saúde mental.

Investigações mais recentes demonstram que a infla-

mação sistémica crónica afeta diretamente o sistema neu-

rológico e o comportamento humano de maneiras muito 

específicas, o que sugere que o vínculo com a saúde mental 

e dentária provavelmente será fisiológico e psicossocial. O 

aumento de citoquinas periféricas afeta diretamente o sis-

tema cerebral (como o hipotálamo, hipocampo e córtex pré-

-frontal) que está relacionado com a depressão, e reduz os 

níveis de serotonina, dopamina e norepinefrina no cérebro, 

alterações frequentemente correlacionadas com doenças 

mentais.

Além disso, a inflamação reduz a produção do fator neu-

rotrófico derivado do cérebro, que é crucial para a criação de 

novos neurónios e conexões sinápticas. Estudos experimen-

tais em camundongos demonstraram que a administração 

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

de agentes inflamatórios leva diretamente a um “compor-

tamento depressivo”, como distanciamento social, redução 

da motivação e atividade motora e aumento da ansiedade. 

Este tipo de comportamento também foi observado em 

casos de altos níveis de marcadores inflamatórios em seres 

humanos.

É importante notar que nem todas as pessoas com níveis 

clínicos de depressão apresentam inflamação e, inversa-

mente, nem todas as pessoas com inflamação estão depri-

midas. Assim, a inflamação sistémica deve ser vista como 

um gatilho para a depressão, entre outros fatores.

Implicações
A ideia de que os processos imunológicos podem desem-

penhar um papel fundamental no desenvolvimento de 

condições psiquiátricas e influir no seu tratamento, é uma 

área de interesse na atualidade. A inflamação generalizada 

pode ser um fator de risco para depressão e mudanças de 

comportamento mediadas pelo stress. No entanto, embora 

a periodontite cause inflamação sistémica e vários estu-

dos clínicos impliquem uma relação entre periodontite e 

depressão, a ideia de que a periodontite é um fator de risco 

para a depressão não está totalmente demonstrada e são 

necessários mais estudos. Atualmente, também se estuda 

a hipótese de que infeções na cavidade oral, como quistos 

dentários, também podem ser um fator de risco da depres-

são e demência. 

Implicações clínicas: ligação entre 
periodontite e depressão

A importância da saúde oral deveria ser mais controlada 

em pacientes com problemas de saúde mental. O tratamen-

to eficaz da doença periodontal é capaz de reduzir a carga 

inflamatória sistémica, que pode apoiar a recuperação da 

doença mental. O tratamento eficaz da periodontite em pes-

soas sob stress (por exemplo, um luto recente) pode reduzir 

a suscetibilidade à doença mental e melhorar o bem-estar 

psicológico.

O stress psicológico é um dos principais fatores de risco 

para exacerbar processos inflamatórios. Por meio de uma 

cascata complexa, a libertação de epinefrina e norepinefrina 

leva à regulação positiva de citoquinas pró-inflamatórias. O 

stress tem sido diretamente relacionado à progressão da 

periodontite. Condições crónicas, como depressão e ansie-

dade, também estão associadas a alterações fisiológicas que 

podem acelerar diretamente a progressão da doença perio-

dontal. Um dos efeitos colaterais mais comuns dos psicofár-

macos é a xerostomia (boca seca). A medicação pode alterar 

tanto o volume quanto a composição da saliva, reduzindo 

sua função protetora e permitindo que os níveis de bactérias 

orais aumentem.

Embora não seja a área dos médicos dentistas prestarem 

cuidados de saúde mental, é importante saber identificar 

este tipo de pacientes e saber reencaminhar para profissio-

nais de saúde que os possam acompanhar.  
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NOTÍCIAS

Professor da FMDUL nomeado Coordenador da 
Comissão Executiva da Rede Académica para a 
Literacia em Saúde

Victor Assunção, professor da Faculdade de Medicina Dentá-
ria da Universidade de Lisboa (FMDUL), foi nomeado Coor-
denador da Comissão Executiva da Rede Académica para a 
Literacia em Saúde. Segundo a própria FMDUL em comuni-
cado, o conceito de literacia em saúde evoluiu e “é urgente 
a conceção e implementação de uma estratégia nacional 
de literacia em saúde”. Nesse sentido, foi gerada uma rede 
académica, que conta com o trabalho de investigadores das 
diversas instituições do Ensino Superior na área da Saúde.

A FMDUL está a desenvolver o estudo “Literacia em Saúde da população do Ensino Superior: 
Desafios em Portugal”, tendo em vista conhecer o nível de literacia em saúde da população 
académica em Portugal e avaliar os principais fatores que a influenciam. 
Para mais informações: 
https://www.fmd.ulisboa.pt/2020/12/02/rede-academica-de-literacia-em-saude/

Ravagnani cria centro de formação 
A Ravagnani expandiu a sua área de atuação e concebeu 
um centro de formação certificado pela DGERT dedicado 
aos profissionais que procuram aprofundar os seus conhe-
cimentos e desenvolver ferramentas técnicas. O Ravagnani 
Training Center fica situado na Maia, Porto, oferece um 
espaço dedicado à formação especializada em medicina 
dentária e possui novas formações todos os meses, nas 
áreas de Endodontia, Estética, Facetas Dentárias, Cirurgia, 
Fluxo Digital, Harmonização Facial e Periodontologia. 
Para mais informações: www.ravagnanitrainingcenter.com

Prémios Científicos da Universidade de Lisboa/Caixa 
Geral de Depósitos distinguem Diretor da FMDUL

João Caramês, Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa (FMDUL), recebeu uma Menção Hon-
rosa na cerimónia de entrega dos Prémios Científicos da Uni-
versidade de Lisboa/Caixa Geral de Depósitos. A cerimónia 
de entrega de prémios esteve integrada nas Jornadas Cien-
tíficas da Universidade de Lisboa e decorreu no Salão Nobre 

da Reitoria. É de notar que esta é a primeira vez que o prémio é atribuído a um investigador e 
docente da FMDUL. No seu discurso, João Caramês comentou que “a investigação científica é um 
pilar estrutural de uma faculdade. Produzir, transmitir e valorizar o conhecimento nas áreas das 
Ciências Orais e Biomédicas, tem sido um estimulante desafio humildemente partilhado com 
todos quanto assumem esta postura científica”.

Simpósio Internacional de 
Reconstrução Oral chega a 
Munique em outubro
O Simpósio Internacional de Reconstrução Oral de 
Orlando vai voltar entre os dias 13 e 15 de outubro 
em Munique, na Alemanha. O evento, organizado 
pela Oral Reconstruction Foundation (OR Foundation), em colaboração com o 7.º Congresso 
de Técnicos de Odontologia da Camlog, terá lugar no INFINITY Hotel & Conference Resort 
Munich, e terá início com 16 workshops. Já o segundo dia será dedicado a quatro sessões 
científicas sobre “o tempo na implantologia dentária”, “conceitos de tratamento para situa-
ções difíceis”, “conceitos de tratamento para pacientes idosos ou edêntulos” e “avanços do 
fluxo de trabalho digital no âmbito de uma abordagem de trabalho em equipa”. No último 
dia, o programa começa com uma sessão sobre as atividades de investigação de jovens 
médicos e três sessões sobre “regeneração de tecidos de última geração”, “dominar os 
resultados em tecidos duros e moles” e “soluções para situações exigentes”.
Para mais informações: https://symposium2022.orfoundation.org/

FMDUL acolhe módulo do EAO Diploma Program
Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, decorreu o Módulo 6 
do European Association for Osseointegration (EAO) Diploma 
Program, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa (FMDUL), focado em casos complexos e reabilitação 
total sobre implantes com cirurgias ao vivo, palestras e cursos 
de hands-on ministradas por docentes da FMDUL. Todos os 
anos, o Education Program EAO realiza o seu Diploma Pro-
gram in Implant Dentistry, que percorre seis universidades europeias ao longo de três anos com 
a divisão em Módulo 1 e 2 – Simple (Malmo University e Groningen University), Módulo 3 e 4 – 
Advanced (University of Frankfurt e University of Zurich) e o Módulo 5 e 6 – Complex (Complutense 
de Madrid e Universidade de Lisboa). 

Curso de introdução à medicina dentária digital
Formação: Introdução à Medicina Dentária Digital
https://www.ravagnanitrainingcenter.com/formacao-dentista/curso-de-in-
troducao-a-medicina-dentaria-digital/
Local: Ravagnani Training Center
Data: 19, 24 e 26 de outubro
Formador: Alexandre Carvalho

Descrição: A tecnologia digital está cada vez mais presente no diagnóstico, no planeamento, na  
documentação de casos clínicos e como interface de comunicação entre o médico dentista e o 
paciente, assim como o laboratório. 

International Microscope Course – canal blockage
Formação: International Microscope Course – canal blo-
ckage (curso ministrado em inglês)
https://www.ravagnanitrainingcenter.com/formacao-
-dentista/imc_canal_blockage/
Local: Ravagnani Training Center
Data: 28 e 29 de outubro

Formadores: Dr. Hugo Sousa Dias e Sr. Antonis Chaniotis
Descrição: Um curso prático abrangente com uso individualizado de microscópios Zumax e prática 
de técnicas clínicas e estratégias para auxiliar na remoção de materiais de obturação, remoção de 
gesso e pinos de fibra, gestão de calcificações, rebordos de bypass e canais falsos.

Descrição

A tecnologia digital está cada vez mais presente no planeamento 

forma de documentação de casos clínicos, como interface de 

com o laboratório.

19, 24 E 26 OUTUBRO 2022CURSO DE INTRODUÇÃO À MEDICINA 
DENTÁRIA DIGITAL

Formador

com parceria

ALEXANDRE CARVALHO

28 E 29 DE OUT. 2022

Um curso prático abrangente com uso individualizado de microscópios 

remoção de materiais de obturação, remoção de gesso e pinos de fibra,
gerenciamento de calcificações, rebordos de bypass e canais falsos.

INTERNACIONAL MICROSCOPE
COURSE - CANAL BLOCKAGE

Curso Ministrado em Inglês

Descrição

16 E 17 DEZEMBRO 2022

Formadores

com o apoio de

PROF. DR.
PAULO RIBEIRO

DR. TOMÁS
AMORIM

FACETAS CERÂMICAS
2ª Edição

O curso tem como objectivo dar uma abordagem das mais recentes 
tecnologias digitais, bem como dos diferentes materiais restauradores e 
dos seus protocolos de adesão. Possibilitar aos participantes a ex-

tação de facetas, recorrendo ao uso de microscópio.

Descrição

A tecnologia digital está cada vez mais presente no planeamento 

forma de documentação de casos clínicos, como interface de 

com o laboratório.

19, 24 E 26 OUTUBRO 2022CURSO DE INTRODUÇÃO À MEDICINA 
DENTÁRIA DIGITAL

Formador

com parceria

ALEXANDRE CARVALHO

28 E 29 DE OUT. 2022

Um curso prático abrangente com uso individualizado de microscópios 

remoção de materiais de obturação, remoção de gesso e pinos de fibra,
gerenciamento de calcificações, rebordos de bypass e canais falsos.

INTERNACIONAL MICROSCOPE
COURSE - CANAL BLOCKAGE

Curso Ministrado em Inglês

Descrição

16 E 17 DEZEMBRO 2022

Formadores

com o apoio de

PROF. DR.
PAULO RIBEIRO

DR. TOMÁS
AMORIM

FACETAS CERÂMICAS
2ª Edição

O curso tem como objectivo dar uma abordagem das mais recentes 
tecnologias digitais, bem como dos diferentes materiais restauradores e 
dos seus protocolos de adesão. Possibilitar aos participantes a ex-

tação de facetas, recorrendo ao uso de microscópio.

Descrição

A tecnologia digital está cada vez mais presente no planeamento 

forma de documentação de casos clínicos, como interface de 

com o laboratório.

19, 24 E 26 OUTUBRO 2022CURSO DE INTRODUÇÃO À MEDICINA 
DENTÁRIA DIGITAL

Formador

com parceria

ALEXANDRE CARVALHO

28 E 29 DE OUT. 2022

Um curso prático abrangente com uso individualizado de microscópios 

remoção de materiais de obturação, remoção de gesso e pinos de fibra,
gerenciamento de calcificações, rebordos de bypass e canais falsos.

INTERNACIONAL MICROSCOPE
COURSE - CANAL BLOCKAGE

Curso Ministrado em Inglês

Descrição

16 E 17 DEZEMBRO 2022

Formadores

com o apoio de

PROF. DR.
PAULO RIBEIRO

DR. TOMÁS
AMORIM

FACETAS CERÂMICAS
2ª Edição

O curso tem como objectivo dar uma abordagem das mais recentes 
tecnologias digitais, bem como dos diferentes materiais restauradores e 
dos seus protocolos de adesão. Possibilitar aos participantes a ex-

tação de facetas, recorrendo ao uso de microscópio.

Curso de Biópsias em Medicina Dentária
Formação: Biópsias em Medicina Dentária
https://www.ravagnanitrainingcenter.com/formacao-dentista/forma-
cao_biopsia_medicina_dentaria/
Local: Ravagnani Training Center
Data: 8 de outubro
Formador: Prof. Abel Salgado

Descrição: O curso tem como objetivo dotar os médicos dentistas e estudantes de medicina 
dentária com conhecimentos fundamentais para que possam desenvolver competências 
nesta área cirúrgica.

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO
2ª Edição
Formadores

30 SET. E 1 DE OUT. 2022

dentistas na área da  endodontia, nomeadamente no diagnóstico, 
planeamento e execução de retratamentos endodônticos não cirúrgicos.

DR. VALTER 
FERNANDES

DR. ANTÓNIO 
FERRAZ

PROF. DR. 
PAULO MILLER

Convidado

Descrição

Dotar o formando de conhecimentos fundamentais para tratamentos 
primários de endodontia com instrumentação mecanizada. Noções 
básicas para a utilização de instrumentos de NiTi Micro-Mega (O-

17 SETEMBRO 2022ENDODONTIA MECANIZADA

Formador

com o apoio de

DR. ANTÓNIO ROMA TORRES

4ª Edição

Descrição

O curso tem como objectivo 
de Medicina Dentária com conhecimentos fundamentais para que 
possam desenvolver competências nesta área cirúrgica.

8 OUTUBRO 2022BIÓPSIAS EM MEDICINA 
DENTÁRIA

com o apoio de

Formador
 PROF. DR. Abel Salgado
Professor Universitário de Imagiologia, 

Radiologia Oral, Periodontia, Cirurgia Oral e 
Clínica Integrada de Adultos, UFP – Porto, desde 2002

Podcast Língua Afiada: como trabalhar em medicina 
dentária?

Já pode ouvir o segundo episódio do Língua 
Afiada, o podcast d’O JornalDentistry sobre os 
tópicos mais quentes da medicina dentária. 
Desta vez, damos voz ao renomado médico 
dentista Miguel Stanley para saber como 
melhor trabalhar em equipa.

Medicina Dentária

Centro De Formação 
Especializada

PRÓXIMAS 
FORMAÇÕES

ENDODONTIA MECANIZADA 17 SETEMBRO 2022

Dotar o formando de conhecimentos fundamentais para tratamentos 
primários de endodontia com instrumentação mecanizada. 
Noções básicas para a utilização de instrumentos de NiTi Micro-Mega 
e estratégias de instrumentação

MicroMegacom o apoio de

DR. ROMA
TORRES

4ª EDIÇÃO

Formador

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 
2ª EDIÇÃO

30 SETEMBRO 1 DE OUTUBRO 2022

com o apoio de DR. VALTER 
FERNANDES

ALEXANDRE
CARVALHO

DR. ANTÓNIO 
FERRAZ

PROF. DR. 
PAULO MILLER

Convidado

de retratamentos endodônticos não cirúrgicos.

BIÓPSIAS EM MEDICINA DENTÁRIA 8 DE OUTUBRO 2022

com o apoio de PROF DR. ABEL
SALGADO

Pretende-se dotar os médicos dentistas e estudantes de Medicina 
Dentária com conhecimentos fundamentais para que possam 
desenvolver competências nesta área cirúrgica.

INTRODUÇÃO À MEDICINA DENTÁRIA
DIGITAL

19, 24 E 26 DE OUTUBRO 2022

em parceria

A tecnologia digital está cada vez mais presente no planeamento da 

entre o médico dentista e paciente ou até mesmo com o laboratório.

INTERNACIONAL MICROSCOPE 
COUSE - CANAL BLOCKAGE Curso Ministrado em Inglês

28 E 29 DE OUTUBRO 2022

com o apoio de

Curso abrangente e prático com uso individ-

técnicas clínicas.

+ 351 962 014 741
info@ravagnanitrainingcenter.com
www.ravagnanitrainingcenter.com

MAIA | PORTO
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Fig. 01. Fotografia inicial frontal 
extraoral.

Fig 05. Fotografia oclusal inicial. Fig 6a e 6b. DSD em Keynote. Fig 6c. DSD com valores para o enceramento.

Fig 02. Fotografia inicial frontal intra-oral. Fig 03. Fotografia 12 horas inicial. Fig 04. Facial Flow - inclinação para a 
esquerda do mento e curvatura do nariz. 
O lado verde é o lado para onde pode 
haver uma inclinação compensatória da 
linha interincisal.

Fig 7. Enceramento digital.

Fig 9a. Enceramento em Meshmixer para efectuar a guia 
de alongamento coronário.

Fig 9b. Modelo onde vai assentar a guia de alongamento. Fig 9c. Sobreposição em Photoshop do enceramento e 
da Guia de alongamento.

Fig 9d. Guia de alongamento.

Fig 8. Mock-up.

OJD_97_2021.indd   19 13/07/22   18:03

www.jornalden tistry.pt 15

Dr. Miguel Seruca Marques

1. O tema é “Proteções pul-

pares diretas com MTA - Da 

fisiopatologia pulpar às deter-

minantes técnicas”. As apli-

cações práticas das proteções 

pulpares são diversas, quer no 

âmbito da traumatologia, quer 

da cariologia e constituem 

numa alternativa terapêutica 

que o médico dentista tem ao 

seu dispor. 

As indicações das proteções pulpares diretas têm aumen-

tado, significativamente, na última década e esta palestra 

visa discutir o substrato fisiopatológico que subjaz a esta 

ampliação das indicações terapêuticas. Para além disso, 

esta palestra tentará contribuir com conhecimento adicional 

proveniente da experiência na sua utilização. Esta técnica 

tem inúmeros determinantes que se revelam essenciais no 

sucesso a longo prazo e nesta palestra irei partilhar com a 

audiência aspetos que julgo serem relevantes.

2. Os principais avanços no campo da endodontologia são 

inúmeros, mas destacaria, no âmbito dos materiais den-

tários, os cimentos hidráulicos, que contribuíram decisiva-

mente para um aumento significativo das taxas de sucesso 

das terapias pulpares vitais e, num outro plano, destacaria 

a melhor compreensão do comportamento biomecânico dos 

tecidos dentários e como isso se revelou determinante na 

alteração de paradigma da restauração dentária de dentes 

com tratamento endodôntico.

Dr. Nuno Valamatos Pinto

1. Os biocerâmicos são, 

desde há algum tempo, o 

melhor material que surgiu na 

Medicina Dentária e, em par-

ticular, na Endodontia. Em ter-

mos práticos, podemos usar 

desde o tratamento de perfu-

rações, cirurgia apical, terapia 

pulpar, além de cimento de 

obturação. Na minha pales-

tra vou mostrar o uso clínico 

desta excelente matéria em 

diversas situações. 

1. Quais são as principais aplicações práticas do tema que aborda e que conhecimento adicional irá trazer sobre o tema?

2. Na sua perspetiva, quais foram os principais avanços dados para que a Endodontia fosse a prática de sucesso que é hoje?

3. Qual o tema que aborda no curso pré-congresso (hands-on) e qual a importância?

4. Como é que a marca ajuda a resolver o problema “Abordagem de anatomias Complexas...”

2. A evolução da Endodontia está diretamente ligada ao 

aparecimento de materiais e protocolos que a tornaram mais 

previsível e replicável. Porém, o microscópio é, atualmente, 

uma ferramenta indispensável para o sucesso.

Dr. António Ferraz

1. Lançaram-me o desafio de 

abordar o tema dos “Casos 

Complexos”, o que, por si só, 

é uma complexidade. Estes 

casos consistem, normalmen-

te, em situações clínicas de 

dentes difíceis, com a aborda-

gem desafiadora do paciente, 

necessitando de materiais e 

técnicas avançadas. Através 

do uso de ferramentas de 

diagnóstico tridimensional, 

ampliação visual, materiais e todos os avanços técnicos dis-

poníveis atualmente, o resultado destes casos “sem espe-

rança” aumentou significativamente na última década. 

Tenho como objetivo apresentar uma série de casos explica-

tivos, representativos de várias situações clínicas complexas, 

resolvidas usando a abordagem, que para mim foi possível 

e pareceu adequada para determinada situação concreta, 

descrevendo as técnicas e algumas dicas clínicas para tratar 

tais casos, em que despendi todos os esforços possíveis para 

que os dentes retomassem o seu estado funcional e um bom 

prognóstico a longo prazo.

2. Sem dúvida que o principal avanço que conduziu a um 

aumento das taxas de sucesso e sobrevivência dos tratamen-

tos endodônticos foi o conhecimento; o conhecimento que 

gera a capacidade de efetuar um bom diagnóstico e que per-

mite incluir uma abordagem interdisciplinar essencial para 

um processo abrangente de planeamento do tratamento. 

Conforme já disse em outras ocasiões, a endodontia é muito 

mais do que modas, influencers, limas de uma qualquer cor 

ou motores com um movimento mais ou menos inteligente. 

É, antes de tudo, diagnóstico; é perceber o paciente como 

um todo e o seu estado de saúde geral e oral.

A rápida disseminação do conhecimento endodôntico atra-

vés da adequação da formação pré e pós-graduada especifi-

ca na área, associada às crescentes evidências apresentadas 

pela investigação científica laboratorial e clínica, associado 

ao crescente desenvolvimento tecnológico, conduziu a uma 

prática mais segura, mais previsível e mais fiável. 

O conhecimento que permite transmitir confiança quer aos 

pacientes quer aos pares, dá aos profissionais um novo nível 

de competência, consistência e confiança, alicerça e torna 

possível afirmar que qualquer dente endodonticamente afe-

tado tem a capacidade de ser salvo se a endodontia puder 

ser executada e o dente for estruturalmente restaurável. 

Também importante no crescente sucesso da implemen-

tação da terapêutica endodôntica é o crescente reconheci-

mento por parte de todos os intervenientes, de que as taxas 

de sucesso entre um tratamento endodôntico adequado e 

a colocação de implantes dentários são sobreponíveis, com 

a importante vantagem da manutenção do órgão autólogo.
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REPORTAGEM

EM FOCO: TRÊS PERGUNTAS AO DR. JOÃO NETO

Após a segunda reunião nacional do Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD), o fundador e presidente da 
Assembleia Geral falou com O JornalDentistry sobre os principais desafios colocados aos profissionais e a 
busca por um contrato coletivo de trabalho.

O SMD foi criado no final de 2020, numa altura em 
que, cada vez mais, os médicos dentistas reivindicavam 
melhores condições de trabalho. Passaram quase dois 
anos desde o início da atividade do sindicato. Como tem 
corrido esta vossa luta?

Atualmente, vivem-se momentos de preocupação no 

que diz respeito à empregabilidade no setor da medicina 

dentária. Devido a toda a conjuntura social, cultural e eco-

nómica verificada nos últimos 20 anos do século passado 

em Portugal, e também à escassez de médicos especialistas 

em saúde oral que comprovadamente existia nessa altura, 

gerou-se a ideia de que as atividades de saúde, nomeada-

mente a medicina dentária, eram uma garantia de trabalho 

altamente remunerado. Talvez tenha sido esse pensamen-

to que levou à descontrolada proliferação de faculdades 

de medicina dentária e a um excessivo crescimento de 

estudantes e profissionais no setor. Como quase tudo em 

Portugal, ninguém projetou o futuro nem se preocupou com 

as reais necessidades formativas, garantia de uma economia 

centrada no equilíbrio e não no desperdício. 

O excesso na formação de profissionais nesta área no 
passado, como refere, está a afetar as condições de 
trabalho dos médicos dentistas?

Durante anos, os organismos que podiam e deviam 

controlar, alertar e tomar medidas para que houvesse um 

saudável excedente de profissionais na área nada fizeram. 

Assim, chegámos aos dias de hoje com um número de 

médicos dentistas em Portugal que em muito ultrapassa o 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Existe exploração de colegas que trabalham 40 a 60 horas 

por semana para receber menos do que o ordenado mínimo, 

muitas vezes fazendo tratamentos pagos a zero. Tudo isto 

na expectativa de que, passados os primeiros meses, a sua 

situação melhore, o que raramente acontece. São matema-

ticamente substituídos por outros colegas recém-licenciados 

que se sujeitam ao mesmo numa engrenagem sucessiva de 

exploração. Será esta a escravatura do século XXI?

Será o contrato coletivo de trabalho para a classe uma 
solução para estes problemas que identifica? Como está a 
correr esse processo?

É óbvio que não temos a ilusão de que o contrato coletivo 

de trabalho (CCT) será a panaceia milagrosa, pois os pro-

blemas que a nossa classe enfrenta são vários e com idios-

sincrasias particulares. Sabemos que muito há a fazer pelos 

nossos colegas de profissão e, atrevemo-nos a dizer, pela 

maioria dos atuais empregadores do setor. Desde o contro-

lo, por meios legais, dos seguros e planos de saúde, até a 

negociações das exigências atuais para exercício da ativi-

dade, mas, e disso temos a certeza absoluta, não se pode 

descurar a criação de um CCT que proteja os profissionais. 

Este é um dos principais pontos-chave para a dignificação do 

médico dentista.  Apenas com existência de regulamentação 

podemos travar a exploração de colegas, sobretudo os mais 

novos, por empresas de medicina dentária que não olham a 

meios para o lucro fácil e rápido, sempre com expensas para 

o médico dentista, que muitas vezes não vê o seu trabalho 

ser sequer remunerado. O CCT está neste momento a ser 

objeto de negociação e que esperamos que em breve seja 

uma realidade. 

Francisco Almeida

Contrato coletivo de trabalho 
“é um dos principais pontos-
chave para a dignificação do 

médico dentista. 

Número de médicos dentistas 
em Portugal em muito 

ultrapassa o recomendado 
pela OMS. 
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ENTREVISTA

31.º CONGRESSO DA OMD IMPULSIONA REFLEXÃO SOBRE O 
ESTADO DA ARTE DA MEDICINA DENTÁRIA

O 31.º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, que decorre de 18 a 19 de novembro, na FIL, em 
Lisboa, perspetiva a reflexão conjunta sobre os desafios, as metas, o desenvolvimento e a resiliência 
da saúde oral para os anos vindouros. Segundo a própria organização, o evento visa “estabelecer 
pontes entre a saúde oral e as restantes áreas médicas e enquadrar a importância da mesma na saúde 
sistémica”.

Dra. Teresa Alves Canadas, Presidente da Comissão 
Organizadora do 31.º Congresso da OMD 

1. O tema do congresso deste ano é “medicina dentária 
e especialidades médicas: o papel da nossa arte”. Pode 
especificar melhor a mensagem e o porquê deste tema?

A base do programa científico deste 31.º Congresso da 

OMD continua a ser composta pelas várias áreas específicas 

da medicina dentária, onde são comunicados e exemplifi-

cados os avanços de diagnóstico e de tratamento na nossa 

área de atuação. Durante estes três dias, os congressistas 

vão ter acesso a conferencistas de renome que vêm partilhar 

os conhecimentos mais atuais da medicina dentária a nível 

mundial.

Em simultâneo, pretendemos evidenciar a incontornável 

relação da medicina dentária com as outras especialidades 

médicas e a importância dos contributos do médico dentista 

para que se alcance um bom estado de saúde geral. Um dos 

nossos objetivos consiste em evidenciar a necessidade de 

construção de uma ponte sólida entre os médicos dentistas 

e os demais especialistas que, cada vez mais, reconhecem a 

importância do controlo de vários fatores de risco ligados ao 

estado de saúde oral.

Cuidados de saúde oral deficientes acarretam consequên-

cias graves, não apenas nas estruturas da cavidade oral, 

mas em vários órgãos e em vários sistemas orgânicos, com 

consequências nefastas e muitas vezes irreversíveis. Daí 

a necessidade de valorizar o papel do médico dentista na 

saúde sistémica de cada pessoa. Este é um caminho que 

se inicia neste 31.º Congresso, mas que será certamente de 

manutenção obrigatória nos congressos futuros da OMD.

2. No texto de apresentação do Congresso, refere os 
desafios e metas exortados pela OMS para a saúde oral na 
próxima década. Quais são estes desafios e metas?

A Visão 2030 da OMS vai no sentido de se alcançar uma 

saúde oral de qualidade para todos os cidadãos, reduzir 

desigualdades de acesso e, desse modo, reduzir drastica-

mente as doenças da cavidade oral, bem como os custos 

que lhes estão associados. Esta visão estratégica apoiada, 

simultaneamente, na “consciência para a saúde”, através de 

plataformas de literacia, fundamenta-se em três pilares:

Pilar 1 - Até 2030, em todos os países, os serviços que 

prestam cuidados de saúde oral deverão estar integrados 

nos cuidados de saúde, de forma a estarem disponíveis, 

serem de fácil acesso e terem custos suportáveis.

Pilar 2 - Até 2030, os cuidados de saúde oral e geral, 

estando integrados, permitirão uma prevenção e gestão 

mais eficaz das doenças orais e uma melhoria da saúde e 

do bem-estar geral.

Pilar 3 - Até 2030, os profissionais de saúde oral estarão 

inseridos em equipas multidisciplinares, com uma ampla 

gama de profissionais de saúde, de forma a poderem prestar 

cuidados de saúde sustentáveis, baseados nas necessidades 

de saúde e centrados nas pessoas.

Este é, sem dúvida, um Congresso inovador em que a 

Comissão Científica da OMD, liderada pelo Prof. Doutor 

António Mata, conjugou de forma excelente os grandes 

temas específicos da nossa área com a necessidade do 

médico dentista estar a par dos desafios que se avizinham. 

Medicina dentária e multidisciplinariedade.

3. Que outras especialidades médicas vão ser enquadradas 
no congresso e como se relacionam com a medicina 
dentária?

São inúmeras as especialidades médicas que estarão 

presentes neste 31.º Congresso da OMD. Vamos assistir às 

intervenções de especialistas de otorrinolaringologia, pneu-

mologia, fisiatria, gastroenterologia, estomatologia, cirurgia 

maxilo-facial, medicina interna, pediatria, oncologia, entre 

outras.

Cada vez mais, o médico dentista precisa enquadrar-se 

em equipas multidisciplinares que desenvolvem um traba-

lho conjunto, de forma a conseguirem delinear um plano 

de tratamento mais abrangente e o mais completo possível 

para os pacientes.

Há muito que algumas situações da área da ortodontia e 

da disfunção da ATM exigem uma estreita colaboração do 

médico dentista com o fisiatra, o otorrino, o fisioterapeuta, 

ou o cirurgião maxilo-facial.

O mesmo se passa com a medicina dentária do sono, em 

que é fundamental o trabalho conjunto com o pneumolo-
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gista, o médico interno ou generalista, o fisioterapeuta ou o 

otorrinolaringologista.

A ligação da medicina dentária com os oncologistas é, 

desde sempre, estreita. O cancro oral é o 6.º mais frequente 

em todo o mundo e, com o aumento da esperança média 

de vida, cada vez mais o médico dentista recebe pacientes 

mais idosos com antecedentes pessoais oncológicos vários e 

com terapêuticas muito específicas e pesadas. É importante 

que o médico dentista se sinta confiante e confortável para 

cuidar destas pessoas que continuam a ter necessidade de 

cuidados de saúde oral.

Os transtornos alimentares com grandes alterações da 

bioquímica salivar e da flora da cavidade oral são cada vez 

mais frequentes e a relação com a psiquiatria, a psicologia, 

ou a gastroenterologia é inevitável. Na realidade, a saúde 

é apenas uma. Sem saúde oral incorporada nos cuidados 

de saúde e sem médicos dentistas integrados nas equipas 

médicas, os resultados estarão sempre comprometidos.

Este congresso vem, de uma forma inovadora, trazer à 

discussão esta temática.

4. O que mais destacaria do programa científico do 
Congresso?

Este é um programa científico de excelência. Sei que estas 

afirmações se repetem todos os anos, mas podem confirmar 

a presença de grandes nomes nacionais e internacionais, ver-

dadeiras referências na nossa profissão, que vêm apresentar 

abordagens extremamente atuais nas áreas da periodonto-

logia, dentisteria, prótese fixa, endodontia, cirurgia e muitas 

outras e, portanto, torna-se difícil salientar nomes. Seria cer-

tamente injusta. Por isso, aconselho vivamente a consulta 

do programa. Poderão confirmar que é extremamente difícil 

fazer sobressair alguns nomes. É uma oportunidade única 

para ouvir estes 56 conferencistas (18 estrangeiros e 38 por-

tugueses). Contudo, gostaria de salientar a presença do Prof. 

Okeson, que abre a primeira sessão de dia 17 de novembro e 

que, no dia 16, vai ministrar um curso pré-congresso, o qual 

tem tido uma enorme adesão. Infelizmente, só foi possível 

abrir inscrição para 300 participantes.

O programa vai contar com inúmeros “cabeças de car-

taz”, o que demonstra, por um lado, o excelente trabalho 

da Comissão Científica, que conseguiu atrair estes nomes a 

Portugal (são especialistas que recebem centenas de convi-

tes de todos os cantos do mundo), mas revela, também, que 

o Congresso da OMD é reconhecido como um importante 

palco no circuito mundial dos congressos de medicina den-

tária. Estes contactos foram estabelecidos há mais de um 

ano e conseguiu-se confirmar nomes que raramente vemos 

reunidos num único evento. Penso que o que mais destaco 

é exatamente a excelente qualidade e multiplicidade de 

formação a que os Colegas inscritos vão ter acesso durante 

estes dias (16-17-18 e 19 de novembro). Vão ter, sem dúvida, 

um grande retorno. Deixo o convite para consultarem o pro-

grama do 31.º Congresso.

5 - Quais são os principais desafios sócio profissionais 
que a medicina dentária enfrenta atualmente? Pode 
desvendar alguns dos que farão parte desse painel?

Vivemos uma fase em que são muitos os temas que preo-

cupam os médicos dentistas, que interessa trazer a debate e 

sobre os quais se torna necessário refletir.

Vamos discutir que políticas de saúde oral estão a ser 

tomadas em Portugal, de que forma se poderá fazer esta 

integração da medicina dentária na medicina, para onde 

caminha o programa “cheque-dentista”, como se pode 

valorizar o ato médico dentário e como deve posicionar-se 

o médico dentista numa equipa multidisciplinar. Vamos 

debater sobre o que podem os médicos dentistas esperar 

desta crise económica que tem vindo a instalar-se, onde 

contaremos com a participação do economista chefe do 

Banco Santander, Dr. Rui Constantino, ao abrigo do recente 

protocolo estabelecido pela OMD, que trará uma visão de 

fora para dentro e poderá deixar alguns conselhos úteis a 

todos os médicos dentistas. Vamos ter sessões dedicadas 

aos médicos dentistas mais jovens e debater o que preo-

cupa os colegas recém-licenciados, como analisar os fluxos 

migratórios preferenciais dos médicos dentistas, os projetos 

sociais e de literacia.

Haverá uma sessão dedicada à publicidade, onde planea-

mos discutir o futuro da publicidade em medicina dentária, 

responder a dúvidas dos colegas sobre regras de publicidade 

e marketing, promovendo o excelente manual de publici-

dade preparado pelo Conselho Deontológico e de Disciplina 

da OMD.

Vamos despontar neste congresso uma discussão que 

julgamos importante para a classe, que tem vindo a registar 

uma grande incidência de situações em que o desgaste físi-

co e mental é muito intenso, acentuado pela Covid-19, e tem 

levado à incapacidade para o exercício profissional. Importa 

por esse motivo discutir a nossa profissão como uma das 

de maior desgaste rápido, não só pela difícil postura de tra-

balho ao longo da vida, mas, também, pela exigência de 

concentração e de visão e pela exposição fácil a agentes 

microbianos a que o médico dentista está sujeito.     

6. Durante todo o processo de organização do 31.º 
Congresso OMD, quais têm sido as principais preocupações 
da comissão organizadora?    

A principal preocupação desta CO tem sido, durante 

estes 14 meses, criar as melhores condições logísticas para 

receber conferencistas, congressistas e expositores nesta 

que é verdadeiramente a primeira edição pós-pandemia. 

Esperamos que os colegas adiram em massa e queremos 

que se sintam bem-vindos.

Esta edição vai decorrer exatamente 30 anos depois do 

primeiro congresso que foi lançado em 1992. Desde então, 

este evento tem tido uma evolução enorme. Quando dei 

início a este projeto fiz uma “viagem” pelos congressos 

anteriores, graças aos arquivos da Ordem, e é avassalador 

verificar a escala que o evento tem atualmente. Organizar 

um congresso com as dimensões que o Congresso da OMD 

tem, após 30 anos de vida, na cidade de Lisboa é uma ver-

dadeira odisseia. 

O congresso tem duas vertentes intensas e com grande 

expressão que têm de ser igualmente abraçadas.
Temos concentrado esforços para facilitar ao máximo a 

estadia dos colegas em Lisboa, por um lado, encontrando 

unidades hoteleiras parceiras da OMD que cobram preços 

mais acessíveis e, por outro, fazendo um trabalho de explo-

ração da zona que facilite a visita dos Colegas por altura 

do evento. Nesse sentido, a CO elaborou uma planta da 

zona do Parque das Nações, que está disponível na página 

eletrónica do congresso, onde estão assinalados hotéis, 

restaurantes, transportes, estacionamento e outras infor-

mações que consideramos úteis. Para dar as boas-vindas 

a todos, estamos a preparar o lançamento do congresso 

com um passeio à beira-rio, no final da tarde do dia 16 de 

novembro, para receber os colegas e que querem conhecer 

melhor esta zona da cidade. Nesse passeio, a iniciar por 

volta das 18h30, vamos assinalar bem o ponto de partida 

e o ponto de chegada, de forma a podermos confraternizar 

um pouco no final do percurso antes de jantar.

No dia 18, temos a grande festa para receber todos os 

Congressistas e que, vai decorrer num local muito agradável 

junto ao rio Tejo. Em breve, teremos novidades.

7. Que expectativas tem para o 31.º Congresso OMD e 
Expodentária?

Eu acredito que vai ser um congresso de casa cheia, para 

celebrar este virar de página da história recente da humani-

dade repleta de condicionalismos.

Espero que marque o retomar da “normalidade” dos 

Congressos da OMD e, por esse motivo, estou muito confian-

te de que esta edição irá ao encontro dos anseios de todos, 

congressistas e expositores.

A colaboração com o atelier da grande artista plástica por-

tuguesa Joana Vasconcelos, nesta grande festa da medicina 

dentária, fará também a diferença. Vamos ter uma peça do 

atelier exposta para ser apreciada  exclusivamente pelos 

médicos dentistas portugueses que estiverem presentes 

neste 31.º Congresso da OMD, onde me inspirei  na constru-

ção deste projecto e que encaixa na perfeição com a frase 

que idealizei para o congresso - “Art with heart”.

Esta foi também uma das formas que encontrámos para 

homenagear a nossa classe profissional, louvando o trabalho 

desenvolvido pelos médicos dentistas portugueses ao longo 

destes últimos 40 anos  que foi feito com muita dedicação, 

empenho e espírito de sacrifício. Com muito coração.

Aqui deixo também um enorme agradecimento à genero-

sidade da Joana Vasconcelos e da sua equipa.

A Expodentária, como sabem, esgotou em tempo recorde 

e vai ocupar um pavilhão por inteiro com cerca de 10.000m2, 

onde vão estar cerca de 470 stands e, por isso, agradecemos 

o voto de confiança dos expositores e patrocinadores que 

este ano aderiram ao evento de uma forma fantástica. A 

todos estamos também muito gratos. Acreditamos sincera-

mente que vai ser um sucesso para as empresas presentes, 

que podem voltar a encontrar os seus clientes e celebrar 

de forma mais próxima, alavancando os seus negócios e 

permitindo aos médicos dentistas aproveitar os descontos 

especiais dos dias de feira, que sabemos estão a ser prepa-

rados pelas casas comerciais.

Estamos a trabalhar incessantemente para que este seja 

um congresso que deixe excelentes recordações a todos os 

que, confiando no nosso trabalho, nos visitem nos dias 17, 

18 e 19 de novembro. n

www.omd.pt/congresso/2022

https://www.omd.pt/congresso/2022/
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ANTEVISÃO

XXVIII CONGRESSO DA SPO ABRE DIÁLOGO SOBRE A 
ORTODONTIA NA REABILITAÇÃO INTERDISCIPLINAR

A Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, vai receber o XXVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de 
Ortodontia de 13 a 15 de outubro. Tendo em vista desenvolver a discussão sobre a multidisciplinaridade 
da ortodontia à luz da realidade atual, o congresso garante a presença de inúmeros congressistas de 
referência nacional e internacional da ortodontia. 

Prof. Doutora Teresa Pinho, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortodontia e do XXVIII Congresso SPO.

O tema do congresso deste ano é a “Ortodontia na 
reabilitação interdisciplinar”. Pode especificar melhor a 
mensagem e o porquê deste tema?

A ortodontia na reabilitação interdisciplinar é um tema 

que vem reforçar o papel da ortodontia em casos clínicos 

de reabilitação oral de elevada complexidade. Esta envolve 

várias especialidades da medicina dentária para a obtenção 

de melhores resultados estéticos e funcionais. Neste contex-

to, a ortodontia é fundamental quando usada como parte 

integrante do plano de tratamento. A interdisciplinaridade 

nos tratamentos oferece melhores condições de reabilitação 

estética, aumenta a longevidade das reabilitações preve-

nindo problemas funcionais, e reforçando a autoestima de 

pacientes.

Quais são as principais preocupações e desafios para a 
organização do congresso?

Com a excessiva oferta formativa e inúmeras iniciativas de 

cariz técnico e científico a decorrerem em diversas áreas do 

conhecimento, o principal desafio com que nos deparámos 

nesta XXVIII edição foi o de conceber um programa científico 

que se destacasse pela sua multidisciplinaridade, que explo-

rasse temas emergentes e integrasse personalidades ímpa-

res no domínio das demais especialidades. Podemos afirmar 

que conseguimos atingir essa diferenciação. A comprová-lo 

está a significativa adesão por parte dos profissionais, assim 

como uma expressiva participação de empresas e marcas do 

setor da ortodontia. Teremos, este ano, três áreas de exposi-

ção distintas e cerca de 20 patrocinadores. Contamos com a 

presença de novas empresas a operar no mercado que esco-

lheram a XXVIII do congresso da SPO para se apresentarem e 

darem a conhecer as mais recentes novidades. 

Face ao número de inscritos até ao momento e aos apoios 

confirmados, estamos muito expectantes e otimistas. 

O que destacaria do programa científico do Congresso?
Destacaria, em primeiro lugar, a excelência dos oradores 

convidados.

Teremos uma combinação de experientes especialistas 

em diferentes áreas, com provas dadas na prática clínica, 

docência universitária e investigação que deixa antever um 

congresso altamente formativo, atrativo e enriquecedor pela 

abrangência, transversalidade e pertinência dos temas em 

debate. Esta edição trará, com toda a certeza, novos contri-

butos para o campo da ortodontia, permitindo aprofundar e 

consolidar competências e conhecimento.
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Quais foram os critérios de seleção dos oradores nacionais 
e internacionais?

Quando a comissão científica definiu o tema central do 

congresso, alguns dos nomes sugeridos reuniram, de ime-

diato, consenso pelo inquestionável valor que agregam ao 

programa científico. O objetivo foi reunir conferencistas que 

têm uma dinâmica de conhecimento e concretização dos 

casos com uma vertente multidisciplinar, partindo sempre 

do ideal.

O ortodontista, para além das referências oclusais e 

esqueléticas, deve igualmente, ter conhecimento sobre a 

resposta dos tecidos moles à movimentação dento-esque-

lética e sobre toda a possibilidade do ideal da reabilitação 

de um caso clínico multidisciplinar. De igual forma, os con-

ferencistas de outras áreas do conhecimento deverão ter 

conhecimento de todo o potencial que a ortodontia tem em 

movimentar os dentes nos três planos do espaço, melhoran-

do, para além da estética, a função com maior estabilidade 

e previsibilidade.

Quantos participantes esperam? 
Esperamos cerca de 200 participantes, um número que 

suplantará a edição do ano passado. As inscrições no curso 

pré-congresso estão, como já era previsível atendendo à 

elevada qualidade dos conferencistas, a decorrer acima das 

expectativas.

Acredita que haverá participantes de outras áreas além 
da ortodontia?

Não há dúvida que a esmagadora maioria dos partici-

pantes exercem ortodontia, mas estamos convictos que a 

transversalidade dos temas e diferentes domínios de espe-

cialização dos oradores captará a atenção de outras áreas.

Desde casos complexos a intervenções mínimas, diversos 
palestrantes irão falar sobre alinhadores. Esta é a grande 
revolução da ortodontia no século XXI ou ainda existem 
muitas limitações deste tipo de tratamentos?

O avanço ortodôntico mais notável na última década foi a 

introdução de alinhadores transparentes fabricados digital-

mente para mover os dentes em pequenas e progressivas 

sequências. Oferece vantagens superiores em relação ao 

conforto, higiene da cavidade oral e serem mais estéticos 

em comparação com os aparelhos fixos convencionais. 

Começaram por tratar maloclusões leves apenas (por 

exemplo, pequenos apinhamentos e fecho de espaço), mas 

evoluiu rapidamente, permitindo o controle de movimentos 

dentários mais complexos. 

No entanto, ainda existem alguns estudos relatando pro-

blemas no controle de movimentos difíceis com alinhado-

res transparentes, levando ao desajuste do alinhador que 

prolonga e compromete o tratamento. Portanto, o uso de 

alinhadores transparentes em casos complexos, requerendo 

movimentos complexos, carece de  um tratamento mais 

sequenciado e controlado, assim como auxiliares (mini-im-

plantes e aparelhos fixos seccionais), exigindo conhecimen-

tos profundos da ortodontia que, como sempre faço questão 

de salientar, jamais deve estar dissociada da técnica.

É um facto que os excelentes resultados obtidos deixam 

antever que os aparelhos invisíveis serão o padrão adotado 

para tratamentos ortodônticos.

Reforço, no entanto, que, não obstante ser esta a grande 

revolução da ortodontia no século XXI, os artigos científicos 

são absolutamente fundamentais para melhor percebermos 

qual a melhor abordagem ou caminho a seguir.

Devemos ter em conta que o conhecimento científico é, 

em essência, uma construção. Algumas repostas de hoje 

geram novas questões, ideias e novas linhas investigação.

Resultante desta exponenciação de conhecimento, quem 

sai beneficiado é, sem dúvida alguma, o paciente.

A crescente oferta de serviços de medicina dentária 
à distância, onde se incluem os auto tratamentos 
ortodônticos com alinhadores tem sido uma preocupação 
por parte da classe. Qual a posição da SPO sobre este 
tema?

A posição da SPO face a esta ameaça à saúde oral dos 

pacientes que recorrem aos auto tratamentos ortodônticos é 

consentânea com a posição da Ordem dos Médicos Dentistas 

(OMD) que já manifestou publicamente a sua preocupação 

face ao aumento exponencial de oferta de serviços de medi-

cina-dentária à distância, sem qualquer acompanhamento 

especializado. Congratulamos a OMD por ter levado a cabo 

uma campanha sem precedentes, alertando para eventuais 

danos irreversíveis destes procedimentos sem a intervenção 

direta e presencial do médico dentista / ortodontista.

Qualquer tratamento ortodôntico requer uma monitori-

zação clínica regular e presencial, quer para uma rigorosa 

avaliação da evolução do tratamento, quer para prevenir 

ou antecipar possíveis complicações ou outras condições 

intraorais.

Como é que os ortodontistas podem contribuir para 
alertar a opinião pública sobre os perigos associados?

Sendo as redes sociais poderosos veículos de dissemina-

ção da informação, apelamos a todos os médicos dentistas/

ortodontistas que usem de todos os meios que têm ao dis-

por para alertar para o perigo. 

Divulgar a informação pelas redes sociais, alertando os 

leigos que qualquer tratamento ortodôntico requer controlo 

clínico regular e presencial para garantir a segurança do 

paciente. É imprescindível um bom diagnóstico, avaliar a 

evolução do tratamento e detetar precocemente possíveis 

complicações, tais como movimentos dentários indesejá-

veis, reabsorção das raízes, problemas que afetam as gen-

givas e o suporte dos dentes ou outras condições intraorais. 

Esta preocupação deve ir mais além, através não só da enti-

dade que nos representa (a Ordem dos Médicos Dentistas), 

mas também a Entidade Reguladora da Saúde, que tem 

por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, assegurando o bom fun-

cionamento de todo o sistema de saúde e o respeito pelo 

exercício dos direitos dos utentes.

Quais são as principais aplicações práticas do tema que 
aborda e que conhecimento adicional irá trazer sobre o 
tema?

Neste congresso serão destacados vários casos clínicos 

com abordagem interdisciplinar, mostrando a extrema 

importância das novas tecnologias que permitem mais efi-

cácia, segurança e precisão do diagnóstico e toda a envol-

vência do planeamento digital. A inovação no digital na 

ortodontia e todas as áreas da medicina dentária em geral 

permitem, assim, o tratamento das má-oclusões com uma 

desafiante mudança de paradigma, nomeadamente em 

pacientes com periodonto comprometido, com resultados 

estáveis, funcionais e estéticos.
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1. Quais são as principais aplicações práticas do tema que aborda? Que conhecimento adicional 

irá trazer sobre o tema?

2. Na sua perspetiva recente, quais têm sido os principais avanços da ortodontia? Para onde 

caminha a ortodontia?

3. Qual o papel da ortodontia numa reabilitação interdisciplinar?

4. Qual o momento certo para a ortodontia intervir?

5. Da sua experiência, os colegas de outras especialidades também estão “despertos” para o 

papel que a ortodontia pode ter na reabilitação interdisciplinar?

Dr. Jorge André Cardoso

1. A medicina dentária uni-

disciplinar está a desaparecer 

por diversos motivos. Eu acho 

que já fiz erros suficientes 

para poder organizar o pen-

samento e mostrar processos 

de pensamento lógicos e 

aplicáveis clinicamente para 

equipas de tratamentos inter-

disciplinar. Estes são casos 

desafiantes, mas os colegas 

já se aperceberam que têm 

de aportar um conhecimento interdisciplinar que vai bem 

mais além da sua própria disciplina de atuação.

3. Tem um papel central. Sempre que temos dentes que 

estão estruturalmente passíveis de serem mantidos, mas 

cuja posição não é a ideal para uma reabilitação restaura-

dora ser mais conservadora, a ortodontia vai, muitas vezes 

otimizar essa mesma posição de modo a possibilitar trata-

mentos mais conservadores e, portanto, com maior longe-

vidade e estabilidade. A ortodontia também tem um papel 

adjuvante na cirurgia e periodontia na medida que a sua 

ação pode otimizar a relação dos tecidos moles e duros com 

os dentes naturais ou implantes.

4. É muito variável. Após a estabilização periodontal, 

a ortodontia pode ser a primeira especialidade a intervir. 

Mas em muitos casos é necessário otimizar formas dentá-

rias com materiais provisórios, colocar implantes e provisó-

rios que servirão depois para ancoragem ortodôntica, etc. 

Depende muito de cada caso e da decisão equipa interdis-

ciplinar. Por exemplo, nos planos de tratamento com orto-

dontia, frequentemente descrevo aos paciente fases de 

tratamento restauradores ou reabilitadores antes, durante 

e após a ortodontia. O objetivo é clarificar ao paciente o 

que vai acontecer de uma forma sistematizada e que ele(a) 

perceba.

5. A medicina dentária unidisciplinar está a desaparecer 

por diversos motivos. Os pacientes adultos percebem as 

vantagens de manter e conservar mais estrutura de dentes 

e isso implica uma necessidade crescente de conhecimento 

pelos colegas. Antigamente, um paciente vinha fazer “face-

tas” ou “coroas” ou “implantes” e era um tratamento estan-

que. Atualmente, já há muito mais pacientes bem informa-

dos e querem o ideal do ponto de vista de saúde e estética. 

Isso pode implicar um tratamento ortodôntico integrado na 

reabilitação. E se por um lado antigamente os adultos não 

usavam brackets agora existe a alternativa (quando possí-

vel) dos alinhadores o que é apelativo para os pacientes. 

Portanto estão reunidas as condições para se fazer cada vez 

mais o “ideal” e não o “mínimo”. Cada vez mais “o que o 

paciente precisa” e não “o que o paciente quer”. E os colegas 

já estão a sentir isto nos consultórios e a pedir cada vez mais 

formação nesta área.

Dra. Catarina Caetano

1. Não há dúvida que a prá-

tica da medicina dentária tem 

vindo a evoluir para uma abor-

dagem multidisciplinar. Este 

tipo de abordagem permite 

a sinergia das habilidades e 

conhecimentos dos médicos 

dentistas de diferentes áreas 

de atuação, de modo a ofe-

recer o melhor tratamento 

possível ao paciente. No tra-

tamento do paciente adulto, 

onde muitas vezes existem 

ausências dentárias, migração de dentes para espaços 

edêntulos, alterações periodontais, entre outros, a inter-

venção ortodôntica está frequentemente indicada e permite 

a obtenção de resultados melhores e mais conservadores. 

Nesta comunicação, irei expor vários casos clínicos, com 

exemplos práticos, de como o contributo do médico dentista 

com prática clínica na área de ortodontia é fundamental na 

reabilitação do paciente adulto

2. Para mim, os principais avanços da ortodontia são 

sem dúvida: 1) a democratização do acesso ao diagnósti-

co 3D.  2) a utilização da ancoragem esquelética no dia a 

dia clínico, que nos permite realizar movimentos e obter 

resultados que há alguns anos seriam impensáveis. É, 

graças à ancoragem esquelética, que hoje conseguimos 

ser mais conservadores, menos extracionistas e conse-

guimos até reduzir a necessidade de cirurgia ortognática 

(especialmente disjunções cirúrgicas). 3) os incontornáveis 

alinhadores invisíveis, cada vez mais requisitados pelos 

pacientes, e que apesar de algumas limitações, nos dias de 

hoje já nos permitem tratar a maioria dos casos clínicos. A 

ortodontia caminha para um futuro cada vez mais digital, 

quer nas ferramentas de diagnóstico quer no planeamento 

e execução dos tratamentos.

Dr. Júlio Fonseca
A heterogeneidade e abran-

gência das patologias que se 

inserem nos termos Disfunção 

Temporomandibular (DTM) e 

Dor Orofacial (DOF) está na 

raiz de problemas históricos 

no que respeita quer ao diag-

nóstico, quer ao tratamento. 

De facto, não podemos diag-

nosticar e tratar problemas 

tão diferentes (como por 

exemplo a patologia muscular 

e articular) da mesma forma.  

Todos os dias fazemos tratamentos em pacientes com DTM. 

Teremos de saber efetuar um diagnóstico prévio correto 

de forma a perceber da necessidade de uma terapia da 

Disfunção TM adequada antes do tratamento ortodôntico.

Daí a importância de os ortodontistas trabalharem em 

equipa multidisciplinar, com um MD experiente em DTM 

ou DOF, ou adquirirem conhecimentos e competências 

nestas áreas. Sendo patologias vastas, podem afetar de 

diversas formas os diferentes componentes do Sistema 

Estomatognático. O correto diagnóstico é o fator mais deter-

minante da qualidade de qualquer tratamento. Perante um 

diagnóstico incorreto, os tratamentos posteriormente sele-

cionados poderão não cumprir os objetivos e necessidades 

terapêuticas do paciente, ou fazê-lo apenas por mero acaso, 

resultado de efeitos placebo ou como parte do percurso 

natural da doença, confundindo assim o clínico quanto ao 

agente responsável pelo sucesso do tratamento. 

Se por um lado o correto diagnóstico será a chave do 

sucesso numa reabilitação oral multidisciplinar, por outro 

lado os tratamentos reabilitadores/ortodônticos não podem 

causar iatrogenia em pacientes já anteriormente diagnos-

ticados, subclínicos ou assintomáticos. O ortodontista apre-

senta mecanismos e técnicas ótimas para corrigir a oclusão. 

No entanto, a oclusão apenas é fator etiológico de uma 

pequena percentagem de casos de DTM, como indicam as 

evidências mais recentes, pelo que o tratamento adequado 

deve ser criteriosamente ponderado.

Dr. Isabel Flores Allen
1. Quem já me conhece 

sabe que as minhas conferên-

cias são sempre sobre prática 

clínica e esta não vai fugir à 

regra. Irei abordar casos com-

plexos e multidisciplinares 

com alinhadores e dar a minha 

perspetiva terapêutica seja 

em termos de diagnóstico seja 

em biomecânica em cada um 

dos casos que irei apresentar. 

 

2. A ortodontia avança para 

uma era full digital. Neste momento, com o sistema Invisalign 

já conseguimos ter um ClinCheckcom as raízes reais integradas 

no sistema. Isto é incrível tanto para conseguirmos diagnosti-

car de forma exata, como do ponto de vista de planeamento. n
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ALTERAÇÕES DENTÁRIAS E ESTRATÉGIAS ORAIS PREVENTIVAS 
NOS PACIENTES PORTADORES DE FENDA LABIOPALATINA
Introdução

A fenda labiopalatina (FLP) é uma das malformações craniofaciais mais comuns e afeta, 

aproximadamente, um em cada 700 nascimentos a nível mundial1. Segundo a Organiza-

ção Mundial de Saúde, a FLP é uma doença oral com repercussões a nível psicológico, estético 

e funcional2. Estas crianças apresentam dificuldades acrescidas na alimentação e na fona-

ção, podendo apresentar discrepâncias esqueléticas que causam problemas respiratórios, má 

oclusão e diferentes tipos de anomalias dentárias3. Concomitantemente, também se verifica 

maior propensão à doença periodontal e à cárie dentária4. Vários fatores aumentam essa sus-

cetibilidade sendo um dos mais relevantes a higienização incorreta da cavidade oral, que por 

vezes não é a ideal, devido ao medo em traumatizar os tecidos moles, ao desconforto que a 

criança sente em escovar a região da fenda, à hemorragia gengival, à presença de uma denti-

ção maxilar desalinhada e ao acesso limitado à zona da fenda5,6. O médico dentista deve saber 

detetar precocemente as anomalias dentárias destas crianças e criar estratégias preventivas 

que consigam reduzir a prevalência das complicações indicadas, educando e motivando as 

crianças e os seus cuidadores para bons hábitos de higiene oral bem como dietéticos6.

Objetivos
Com o presente trabalho os autores pretendem esclarecer quais as alterações dentárias 

que ocorrem nos pacientes portadores de FLP e analisar as estratégias orais preventivas que 

podem ser utilizadas.

Métodos
A metodologia adotada para a elaboração desta revisão bibliográfica consistiu na pesquisa 

de artigos científicos indexados na base de dados PubMed com as combinações de pala-

vras-chave “cleft lip and palate” e “dentistry”, “cleft lip and palate” e “toothbrush”, “cleft lip 

and palate” e “oral hygiene”. A pesquisa foi limitada a artigos de revisão em humanos nos 

últimos cinco anos. De acordo com a relevância do resumo e do título foram selecionados 

26 artigos.

Resultados
Alterações dentárias

Segundo Pradhan L et al. 90% das crianças com FLP apresentam pelo menos uma anoma-

lia dentária7. A proximidade do incisivo lateral superior (ILS) à área da fenda e a deficiência na 

vascularização sanguínea, seja congénito ou secundário à cirurgia pós-natal, pode culminar 

na agenesia do ILS, sendo esta alteração a mais frequente1, 3, 7-9. Para além das alterações 

supracitadas, a presença de dentes supranumerários, ILS com forma conóide, hipoplasia do 

esmalte, microdontia, rotações dentárias do lado da fenda, erupções ectópicas, dilacerações 

e possibilidade de impactação do canino superior adjacente à fenda também se podem dete-

tar1, 3, 7, 8, 10. A impactação do canino pode ocorrer se o ILS estiver ausente ou anatomicamente 

alterado, quando a sua raiz se sobrepõe à do ILS ou na presença de dentes supranumerários 

por mesial do canino1, 7, 10, 11.

No que concerne a modificações na oclusão, ainda existem poucos estudos atuais que 

demonstrem uma associação entre a má-oclusão e a presença de FLP. A má oclusão de 

classe III, a mordida cruzada, a mordida aberta, a pró-inclinação dos incisivos superiores e o 

estreitamento da arcada maxilar com diminuição da distância intercanina são as alterações 

relatadas até ao momento2, 12. Relativamente à prevalência de hábitos orais, tais como a suc-

ção digital, da chupeta, do lábio, onicofagia, bruxismo, respiração bucal, e protrusão lingual, 

em pacientes com FLP também se verifica alguma escassez nos estudos sobre esta temática. 

Estes hábitos quando presentes podem repercutir-se na oclusão e saúde oral dos pacientes 

traduzindo-se numa diminuição da qualidade de vida. Entre os mais recorrentes identificados 

destaca-se a sucção labial, bruxismo e a respiração bucal apesar dos valores não serem 

estatisticamente significativos13.

Para além disso, estes pacientes apresentam uma elevada incidência de cárie dentária e 

doença periodontal, constituindo as duas patologias orais mais observadas. A elevada susce-

tibilidade à cárie é associada à presença de irregularidades nas superfícies dentárias, apinha-

mentos, anatomia da área da fenda, tendência para a acumulação de alimentos, amamentação 

prolongada à noite, xerostomia devido à respiração bucal, elevado consumo de alimentos 

cariogénicos e a uma higiene oral deficitária4, 5, 14, 15. Desta forma, estes pacientes devem ser 

tratados de forma semelhante às crianças de alto risco de cárie16, 17. Um estudo conduzido por 

Siqueira VDS et al. demonstraram que a hipersensibilidade dentária pode ser outro condição 

recorrente nestas crianças resultante da recessão gengival após tratamento ortodôntico18.

Fig. a: Demonstração da utilização da escova da 
fenda. Fig. b: Modelo da escova da fenda.

* Estudante do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária da FMDUP, ** Médica Dentista, Professora Auxiliar 
Convidada da FMDUP, *** Médica Dentista, Professora Auxiliar da 
FMDUP , **** Médica Dentista, Professora Auxiliar com Agregação 
da FMDUP

Escovas de dentes inteligentes Criada pela Koilibree®. Funcionam em conjunto com o telemóvel, atra-

vés do bluetooth são transmitidos jogos enquanto a criança escova os 

dentes19.

Escovagens 2x por dia incluindo o 

local da fenda

Com pasta fluoretada (tamanho de um grão de arroz a partir da erup-

ção do primeiro dente, tamanho de uma ervilha aos 3 anos). Sendo 

também recomendada a ingestão de água fluoretada20, 21.

Elixires fluoretados Uma vez por dia após as escovagens21, 22.

Aplicação profissional de flúor Aplicação de verniz de flúor duas vezes por ano15, 20, 24.

Educar e motivar os cuidadores e 

as crianças para a higiene oral

Programas educacionais sobre cuidados de higiene oral15, 24.

Demonstração da técnica de 

Fones

O nível de destreza manual, especialmente em crianças pequenas, 

pode ser um fator significativo na escovagem adequada dos dentes17, 23.

Supervisão das escovagens Feita pelos pais antes dos 7 anos são defendidas como uma orientação 

nacional no Reino Unido17, 25.

Acompanhamento pelo médico 

dentista antes do primeiro ano 

de vida

Diretrizes da American Academy of Paediatric Dentistry (AAPD) afir-

mam que o primeiro exame oral deve ser feito após a erupção do 

primeiro dente decíduo e não deve ser feito depois de 12 meses17, 26.

Telemedicina Com vantagens atuais na redução do risco na contração do COVID-19 

como também minimizam o tempo perdido na educação24, 25.

Escova da fenda (Figuras A e B) Com uma cabeça em forma de escovilhão que permite higienizar uma 

zona de maior dimensão e mais complexa. Vários movimentos possí-

veis e com cerdas de 360º que permitem rotação sem traumatizar a 

mucosa21, 22.

Dieta alimentar Monitorizar a frequência de ingestão de alimentos cariogénicos17.

Evitar utilização de biberão 

de noite sem posteriormente 

higienizar o local

A alimentação noturna com biberão é o principal hábito de crianças 

com fenda17.

Educação dos pais/educadores 

para os primeiros sinais de cárie 

dentária

A cárie precoce de infância é o problema dentário mais comum nestas 

crianças. Examinar as lesões de mancha branca, nos seus estágios ini-

ciais, ajuda a evitar complicações posteriores26.

Conclusões
É de extrema importância que a equipa mul-

tidisciplinar integre a medicina dentária, bem 

como esteja familiarizada com as alterações 

dentárias que ocorrem em pacientes com fen-

da labiopalatinae, FLP e que que condicionam 

o sucesso dos respetivos planos de tratamento 

que se pretendem instituir. n

Referências Bibliográficas

Estratégias orais reventivas
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CLÍNICA

A IMPORTÂNCIA DAS TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS NA 
RESTAURAÇÃO DENTÁRIA. O CASO DE IMPLANTES CURTOS E 
DAS FACETAS CERÂMICAS. A PROPÓSITO DE UM CASO

*Eduardo Anitua DDS, MD, PhD

Introdução

A perda de peças dentárias tem como consequência a 

reabsorção do rebordo alveolar1. Este processo carac-

teriza-se por ser crónico, irreversível e cumulativo. A outra 

característica importante deste processo é ser progressivo, 

o que se torna manifesto na classificação do processo alveo-

lar de acordo com Atwood (1988)2,3. Grande parte da per-

da óssea após a extração de peças dentárias ocorre durante 

o primeiro ano, sendo que a taxa mais alta se verifica nos 

primeiros meses a seguir à perda dentária3,4. Vários estu-

dos indicam que a mandíbula e os setores posteriores são 

mais vulneráveis à reabsorção do que o maxilar superior 

e os setores anteriores, respetivamente. A perda da peça 

dentária provoca uma situação de hipofunção que resulta na 

redução da mineralização óssea e na diminuição da massa 

colagénica, produzindo-se também alterações no padrão de 

aporte sanguíneo do osso alveolar3-8. Todas estas alterações, 

juntamente com o aumento na quantidade de osso enve-

lhecido, afetam de forma negativa a estabilidade do osso 

alveolar e aumentam o risco de reabsorção óssea.  

O custo e a morbilidade dos procedimentos cirúrgicos 

para compensar a atrofia alveolar serviram como ponto de 

partida para encontrar outras soluções previsíveis e mini-

mamente invasivas9. Foi assim que nasceram os implantes 

curtos cujo comprimento é < 8 mm enquanto alternativa aos 

procedimentos cirúrgicos de aumento ósseo vertical. 

Inúmeros estudos demonstraram a previsibilidade dos 

implantes curtos na reabilitação protética do maxilar atró-

fico10-17. Numa revisão sistemática recentemente publicada 

com 1460 referências, incluindo um total de 1269 pacien-

tes que receberam 2631 implantes, demonstra-se que não 

existem diferenças estatisticamente significativas na taxa de 

sobrevivência, perda óssea, complicações biológicas e nas 

complicações técnicas da prótese ao comparar implantes 

curtos com implantes longos18.

Avanços recentes no design dos implantes permitiram 

desenvolver novos implantes extracurtos com um compri-

mento que oscila entre 5,5 e 6,5 mm, aumentando as possi-

bilidades de tratamento em casos de reabsorção severa. Os 

implantes extracurtos estão indicados para o tratamento das 

reabsorções verticais extremas tanto para o maxilar como 

para a mandíbula, permitindo oferecer uma alternativa mini-

mamente invasiva reduzindo a morbilidade para o paciente, 

custos e tempo. Outra vantagem dos implantes curtos é 

a preservação do osso alveolar permitindo e facilitando a 

vascularização de todo o tecido peri-implantar. Ao mesmo 

tempo que também permitem o retratamento. Talvez a van-

tagem mais importante seja o comprometimento mínimo da 

elasticidade do osso alveolar comparativamente aos implan-

tes longos. Assim sendo, os implantes curtos permitem a 

reabilitação dos maxilares enquanto conservam, simulta-

neamente, a sua elasticidade.  

Contudo, é importante minimizar os insucessos precoces 

dos implantes curtos. Esta importância deve-se, em parte, 

ao facto de estes implantes se colocarem em situações clí-

nicas complexas, quer no que respeita à quantidade, quer à 

qualidade do osso alveolar residual. O nosso grupo de estu-

do desenvolveu uma superfície de implantes funcionalizada 

com iões de cálcio (UnicCa®, BTI Biotechnology Institute). 

Um estudo clínico comparativo revelou que a superfície 

UnicCa® melhorou a estabilidade óssea peri-implantar bem 

como a taxa de sucesso dos implantes em situações clínicas 

desafiantes19.

Os implantes curtos e as facetas cerâmicas asseguram a 

conservação do tecido, a redução do trauma e a possibili-

dade de retratamentos. Assim, o objetivo principal deste 

trabalho é apresentar um caso clínico complexo que mostra 

não só perda de peças dentárias como também um desgaste 

dentário avançado. 

A propósito de um caso
Paciente do sexo masculino, de 52 anos, que vem ao 

consultório solicitando um tratamento implantológico para 

várias ausências dentárias e a restauração dos dentes rema-

nescentes (Figuras 1 e 2). O caso foi estudado através de 

modelos diagnósticos, exploração clínica e radiográfica. 

Para o planeamento cirúrgico, realizou-se uma tomogra-

fia dentária computorizada de feixe cónico (CBCT) que foi 

posteriormente estudada através de um software específi-

co (BTI-Scan III). Na CBCT constata-se a presença de várias 

lesões periapicais associadas a raízes remanescentes. Por 

esse motivo, foi planeada a extração das raízes dentárias 

remanescentes. Para a restauração oral, foi prevista a res-

tauração de peças dentárias com facetas de cerâmica e os 

espaços edêntulos com prótese fixa sobre implantes. 

No primeiro ato cirúrgico foram extraídas todas as raízes 

dentárias remanescentes e regeneradas com o uso de plasma 

rico em fatores de crescimento (Endoret® PRGF®).  Também 

foram inseridos dois implantes (UnicCa®, BTI Biotechnology 

Institute, Vitoria) de 4,5 mm x 7,5 mm e 5,0 mm x 7,5 mm 

nas posições do primeiro e segundo molar do quarto qua-

drante, respetivamente. Relativamente ao terceiro quadran-

te, foram inseridos dois implantes de 4,5 mm x 7,5 mm e 5,0 

mm x 6,5 mm nas posições do primeiro e segundo molar, 

respetivamente. Nessa mesma intervenção cirúrgica, foram 

inseridos dois implantes de 4,0 mm x 7,5 mm e 4,5 mm x 7,5 

mm nas posições do primeiro e segundo molar do primeiro 

quadrante. Foi também inserido outro implante de 4,5 x 7,5 

mm na posição do primeiro molar no segundo quadrante. 

A presença de uma boa qualidade óssea (tipo III) e a 

consecução de um torque de inserção superior a 30 Ncm 

permitiram a carga imediata dos implantes na mandíbu-

la. Por isso, foram utilizados componentes transepiteliais 

Multi-Im® (BTI Biotechnology Institute, Vitoria). As medições 

foram realizadas com a técnica de moldeira aberta e o uso 

de análogos de impressão de Multi-Im®. A prótese provisória 

metal-resina foi colocada nas primeiras 24 horas seguintes 

à inserção dos implantes dentários. No entanto, no maxi-

lar superior optou-se pela realização de uma carga diferida 

devido à presença de osso alveolar de baixa qualidade.

Na reentrada cirúrgica para a segunda fase dos implantes 

no maxilar superior passado 3–4 meses, é possível observar 

a regeneração dos alvéolos pós-extração.

A boa qualidade óssea do osso regenerado (tipo III) e a 

consecução de uma boa estabilidade primária permitiram a 

realização da carga imediata do novo implante no segundo 

quadrante. Também foram colocados componentes tran-

sepiteliais Multi-IM® para a realização da carga tardia dos 

restantes implantes no maxilar superior. A Figura 7 mostra a 

prótese provisória aparafusada e a restauração da dimensão 

vertical. Iniciou-se a restauração das peças dentárias. Para 

tal, optou-se pela realização de facetas de porcelana tal 

como se pode observar na Figura 8.

Finalmente, realizou-se uma prótese por Cad-Cam com 

correção da emergência dos orifícios de acesso como pró-

tese definitiva, também aparafusada e situada sobre os 

mesmos transepiteliais que se utilizaram na prótese provi-

sória para preservar o hermetismo conseguido desde a fase 

inicial da prótese entre o implante e a reabilitação (figuras 

9-10). Passados 12 meses, é possível observar a estabilida-

de peri-implantar do osso e a sobrevivência dos implantes 

dentários (figura 11). 

Discussão
No presente estudo, foram implementadas técnicas mini-

mamente invasivas para restaurar os espaços edêntulos e o 

desgaste dentário. O uso das facetas de cerâmica, com uma 

espessura mínima, oferece resultados estéticos satisfatórios 

e uma alternativa minimamente invasiva. Neste estudo, o 

uso das facetas de cerâmica resultou numa melhoria estética 

e funcional dos dentes. As propriedades mecânicas deste 

tipo de facetas permitem restaurar a guia anterior e lateral 

da oclusão. Por outro lado, as características da cerâmica 

dentária, como a estabilidade da cor e as propriedades 



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

PRETTAU® SKIN®

FACETAS ULTRA-FINAS EM ZIRCONIA: UMA SOLUÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA PARA MELHORAR 
A ESTÉTICA

- Nova técnica para a realização de facetas ultrafi nas em Prettau®

- Zero ou mínimo preparo dentário

- Adequada para a correcção estética de descoloração, espaços interdentais irregulares, dentes tortos, malformados e desgastados

Facetas ultrafi nas (Prettau® Skin®) em Prettau® 2 Dispersive®

TD Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tirol do Sul

MAIS
INFORMAÇÕES

mailto:zirkonzahnportugal%40clix.pt?subject=
mailto:info%40zirkonzahn.com?subject=
http://www.zirkonzahn.com
http://www.zirkonzahn.com
http://www.zirkonzahn.com


www.jornalden tistry.pt26

CLÍNICA



www.jornalden tistry.pt 27



www.jornalden tistry.pt28

CLÍNICA

mecânicas e óticas, fazem deste material uma boa opção 

nomeadamente quando se pretende uma função e estética 

ótimas20.

O uso de implantes curtos e extracurtos também propor-

ciona resultados fiáveis a longo prazo. Anitua e Alkhraisat 

(2019) publicaram vários trabalhos, com tempo de segui-

mento de 15 anos, em que analisaram a sobrevivência e a 

perda óssea marginal dos implantes curtos21-23. Os resultados 

indicaram uma elevada sobrevivência e uma perda óssea 

marginal <1 mm. O uso de implantes curtos e extracurtos 

oferece também um tratamento mais rápido, mais económi-

co e com menos complicações cirúrgicas do que a regenera-

ção óssea e a inserção de implantes longos. 

A restauração da oclusão com a reabilitação protética 

não só é importante do ponto de vista funcional e estéti-

co, como também poderia ter um efeito preventivo no que 

diz respeito à apneia obstrutiva do sono. A perda de peças 

dentárias poderia comprometer a abertura das vias aéreas 

superiores24. Os autores explicaram que este efeito se deve 

às consequências das atrofias verticais e horizontais dos pro-

cessos alveolares, à redução na dimensão vertical da face, à 

rotação para cima da mandíbula e ao posicionamento mais 

posterior da língua em repouso25-28. A atrofia dos músculos 

masséteres em pacientes desdentados totais e as alterações 

nos tecidos moles dos lábios e no queixo aumentariam o ris-

co da respiração bucal29,30. A respiração crónica bucal reduz 

a distância entre o osso hioide e a mandíbula, e também 

reduz as áreas situadas atrás do palato e da língua31, 32. Todas 

estas alterações reduzem o espaço da via aérea superior. 

Num estudo recente, Sanders et al. (2016) analisaram a 

relação entre a perda de peças dentárias e o risco de apneia 

obstrutiva do sono numa amostra representativa da popula-

ção norte-americana24. Ao considerar o grupo de sujeito com 

perda entre 0 e 4 peças dentárias como o grupo de controlo, 

a prevalência ajustada dos pacientes com risco elevado para 

a apneia obstrutiva do sono foi 25% mais elevada naqueles 

pacientes com 5 a 8 peças perdidas. Esta prevalência foi 

36% mais elevada nos pacientes desdentados totais. Desta 

* Práctica privada en implantología oral, Fundación Eduardo Anitua, Vitoria, 
Espanha. University Institute for Regenerative Medicine and Oral Implantol-
ogy - UIRMI (UPV/EHU Fundación Eduardo Anitua), Vitoria, Espanha. BTI 
Biotechnology Institute, Vitoria, Espanha.
Dados de contacto: Dr. Eduardo Anitua, Fundación Eduardo Anitua; C/ Jose 
Maria Cagigal 19, 01007 Vitoria; Telefone: +34 945160653, 
e-mail: eduardo@fundacioneduardoanitua.org
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forma, o estudo concluiu que a perda de peças dentárias 

pode ser um fator de risco independente para a apneia 

obstrutiva do sono. 

Assim, o uso de técnicas minimamente invasivas deve 

ser cada vez mais alargado na prática clínica diária. 

Transformar o que é complicado em algo simples deve ser 

o lema do procedimento clínico. Conservar a maior quan-

tidade de matéria biológica (dente, osso e gengiva) não 

só minimiza o efeito do trauma cirúrgico como também 

proporciona mais margem de manobra para o tratamento 

de complicações posteriores. n
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FORMAÇÃO | EVENTOS

IMMEDIAXY™ STRAUMANN: LEVAR A CARGA IMEDIATA ATÉ 
AO PATAMAR SEGUINTE
A Straumann vai promover dois eventos ImmediaXy™  em Lisboa e no Porto, nos dias 8 e 29 de 
outubro, respetivamente. Tendo em vista “levar a carga imediata ao patamar seguinte” com eficiência 
e fiabilidade, na capital, o evento conta com o Dr. Eirik Aasland Salvesen, Dr. André Chen, Dr. João 
Mouzinho, Dr. João Caramês, e Dr. Gonçalo Caramês. Já a Invicta recebe o Dr. Ophir Fromovich, Dr. 
José Maria Pinheiro Torres, Dr. Pedro Silva, e o Dr. João Borges. Com o ImmediaXy, a Straumann quer 
disponibilizar um ecossistema de soluções desenvolvidas para permitir aos profissionais providenciar 
cuidados imediatos aos pacientes.

Pedro Silva
1. É um implante trans gengival de colocação trans muco-

sa de uma só fase de cicatrização. As vantagens ao nível do 

desenho são óbvias. Trata-se de um implante mais elegante 

de corpo tapared com um passo de rosca progressivo, que 

permite alta estabilidade sem causar compressão no osso 

cortical de colocação TL (Tissue Level), por isso pode ser 

utlizado quer na maxila quer na mandíbula num post-extra-

cional. Rompe com o estigma dos tempos de carga protocoli-

zados, mas não muda os termos e a filosofia da conceção do 

velhinho implante Tissue Level. Passível de ser utilizado em 

restaurações unitárias, múltiplas ou em full-arch.

2. Os novos sistemas de implantes Straumann são mais 

vocacionados para a carga imediata. A incorporação de um 

sistema de implante Zigomático é um added value para os 

clínicos na abordagem de maxilares atróficos. A incorpora-

ção de um implante zigomático de ADN Straumann vai se 

traduzir numa incorporação de sucesso ao vasto portfólio 

Straumann e é mais uma ferramenta disponível para dife-

rentes opções de tratamento em maxilares atróficos.

Gonçalo Caramês
1. O implante TLX, tendo em conta a sua macrogeometria, 

é indicado para colocação imediata em alvéolo pós-ex-

tracional ou em casos de osso de baixa densidade, como 

verificamos muitas vezes na maxila posterior. O TLX curto 

é, igualmente, uma boa opção para casos de atrofia óssea 

vertical severa, principalmente na mandíbula posterior, 

evitando regenerações ósseas complexas. Em pacientes 

1. O que diferencia o implante TLX de outras opções? Quais as vantagens e principais indicações?

2. Que vantagens traz este novo portfolio de implantes Straumann para a reabilitação de maxilares atróficos?

3. Quais as principais novidades relativamente às técnicas de regeneração óssea?

4. A carga imediata tornou-se uma exigência dos pacientes que procuram tratamentos de reabilitação oral. Esta nova geração de 

implantes Straumann veio permitir que “todos” os casos possam ser de carga imediata?

5. Quais as características e grandes mudanças “deste novo mundo”? O que não voltará a ser igual na medicina dentária?

6. Como é que o implante TLX alterou o vosso protocolo de carga imediata?

periodontais ou fumadores é, juntamente com o Straumann 

Tissue Level, a minha escolha de eleição pela excelente res-

posta dos tecidos peri-implantares, deste modo reduzindo o 

risco de peri-implantite.
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3. As técnicas cirúrgicas têm evoluído com naturalidade, 

mas, mais do que as técnicas, julgo que foi no planeamento 

pré-cirúrgico que mais evoluímos. Atualmente, voltámos 

a valorizar a importância do osso autólogo, bem como a 

importância de alguns agentes biológicos como o L-PRF para 

auxiliar na cicatrização dos tecidos moles. Contudo, acredito 

que os principais fundamentos de regeneração óssea são os 

mesmos desde os últimos anos.

Eirik Aasland Salvesen
1. O implante TLX oferece design do implante Tissue Level 

para protocolos de tratamento imediato. Como parte inte-

grada do universo holístico BLX/TLX, oferecem um protocolo 

cirúrgico simplificado e flexível para enfrentar todos os tipos 

de situações clínicas. Uma opção de Tissue Level em proto-

colos imediatos oferece uma opção de planeamento a longo 

prazo para os casos. 

ferramentas mais importantes para fornecer reabilitações 

de implantes bem-sucedidas a longo prazo. 

João Mouzinho
1. Na verdade, eu nunca fui utilizador Straumann, mas 

quando vi o implante BLX fiquei completamente apaixona-

do, quase como se fosse desenhado para clínicos como eu, 

fãs de implantes pensados e estruturados para o conceito 

imediato. 

Este implante permite uma osteointegração muito mais 

rápida graças à sua superfície roxolid e sla active, e per-

mite, ainda, um protocolo imediato em todos os tipos de 

osso. Como é um implante de controlo ósseo dinâmico, que 

permite cortar, condensar e coletar, vai aumentar muito o 

contacto entre osso e implante. 

Os elementos bidirecionais de corte aumentam muito a 

estabilidade primária, objetivo principal da carga imediata. 

O colar reduzido permite criar muito menos stress no osso 

cortical e o sistema de brocas foi pensado para minimizar o 

aquecimento que as brocas criam no osso, assim como um 

protocolo reduzido de número de brocas.

Outra das características que me fascinaram foi a uti-

lização de uma única conexão, que ajuda muito tanto o 

médico dentista, assistentes dentárias, como toda a equipa 

a diminuir a quantidade de stock de peças necessárias para 

reabilitar os implantes dentários. 

4. A carga imediata tornou-se uma exigência dos pacien-

tes que procuram tratamentos de reabilitação oral. Esta nova 

geração de implantes Straumann veio permitir que “todos” 

os casos possam ser de carga imediata?O sistema BLX/TLX 

oferece a possibilidade de tratar a maioria das indicações 

imediatas e convencionais, mas o médico ainda precisa de 

fazer a correta seleção de casos. O novo design do implante 

ajuda os médicos a fazer tratamentos mais imediatos, facili-

tando uma toolbox cirúrgica e de próteses refinada. Tal como 

em tudo, as ferramentas precisam de conhecimentos espe-

cializados para serem usadas da forma correta. Ainda assim, 

são os conhecimentos e competências clínicas que são as 

5. Eu penso que há um antes e um depois na era da 

implantologia com o implante BLX e TLX, que tornaram a 

colocação imediata num protocolo simples, imediato para 

o médico dentista, muito devido à sua capacidade de “self 

taping”.

Os protocolos tornaram-se muito mais previsíveis, que me 

permitem ter muito mais confiança de que quando começo 

uma cirurgia, vou ter capacidade de dar uma solução fixa 

no dia da cirurgia, ao meu paciente. Isto fez com que toda a 

implantologia moderna fosse muito mais rápida e previsível 

do que os métodos antigos.

Os meus pacientes sabem que com o implante BLX e TLX 

passam a ter a possibilidade de ter uma colocação imedia-

ta, com uma osteointegração muito mais rápida, com um 

implante de tecnologia de topo com a qualidade suíça. 

Diria, como resumo, que o implante BLX e TLX são a com-

binação vencedora na inovação de design, tecnologia de 

topo, e uma superfície com um material de alta performan-

ce. Combinam, ainda, a força, o poder e uma ótima estabili-

dade primária fundamental para o objetivo da “Immediacy”.

O workflow passou a estar simplificado e flexível tanto 

para clínicos experientes, como para o clínico que vai colo-

car o seu primeiro implante. Em último lugar, os resultados 

passaram a ser muito mais previsíveis e que posso confiar. 

No passado, o que mais me preocupava no dia da cirurgia, 

é que apesar de ter tudo bem planeado a nível de diagnós-

tico, ter todas as guias cirúrgicas preparadas, assim como 

férulas ou provisórios, havia sempre um fator que eu não 

controlava. Ou seja, em alguns pacientes, não conseguia ter 

estabilidade primária na colocação do implante, o que fazia 

com que todo o planeamento fosse por “água abaixo”. 

Como solução, tinha que muitas vezes trocar o implante 

durante a cirurgia, para outro “modelo” mais agressivo, mas 

que não servia para todo o tipo de osso, ou dizer ao meu 

paciente que não conseguia fazer aquilo a que me tinha 

proposto, que seria a colocação de dentes fixos imediatos. 

A partir do momento em que comecei a usar o implante 

BLX e TLX, passei a ter muito mais estabilidade indepen-

dentemente do osso ter boa ou má qualidade. Isto permitiu 

que o meu paciente ficasse com uma solução muito mais 

confortável e de acordo com as suas expectativas. Tenho a 

certeza de que não consigo retroceder e usar um implante 

destes que estou a usar. Outra das vantagens é o fluxo digi-

tal completamente pensado para ajudar o clínico. Eu, como 

médico dentista, que faço tanto a parte cirúrgica da implan-

tologia, como a reabilitação dos meus casos, preciso de um 

implante que esteja pensado não só para maximizar a parte 

cirúrgica, mas que seja simples e com todos os componentes 

que necessito para reabilitar e colocar dentes fixos nesses 

mesmo implantes.

Nunca esqueço a velha máxima, de que os pacientes não 

querem implantes, mas sim DENTES. E os implantes BLX e 

TLX foram pensados para o melhor dos dois mundos! 
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André Chen
O implante TLX é a combinação das vantagens da coloca-

ção supracrestal de implantes aliada à capacidade de uma 

excelente estabilidade primária. As principais vantagens 

estão na confeção de uma linha totalmente dedicada a 

implantes com um colar polido. É, no fundo, voltar a uma 

linha de implantes onde o espaço biológico se forma no 

implante e não no pilar. Existem novas dimensões mais 

estreitas com novas indicações clínicas e possibilidades 

terapêuticas.

Aliado a isto, a possibilidade de fazer carga imediata (ou 

pelo menos aumenta a probabilidade de) com uma macro 

geometria bastante bem conseguida que vem da linha do 

irmão mais velho, o BLX. Sabemos bem da literatura que o 

Tissue Level é o gold standard da longevidade peri plantar 

e, desse modo, é voltar a essa filosofia, mas com algumas 

melhorias clínicas.

6. 50% dos nossos casos de implantes levam uma 

coroa/prótese em carga imediata. Já o fazíamos desde há 

vários anos e, de facto, em termos de carga não alterou 

muito o nosso protocolo porque o nosso implante princi-

pal já era o BLX, que partilha a mesma macro geometria. 

É no entendimento biológico que este implante ganha 

relevância. 

Passámos a ter um implante que pode responder a 

situações específicas clínicas onde implantes de superfície 

totalmente rugosa não apresentam taxas de sucesso tão 

altas ou podem mesmo apresentar algumas complicações. 

Adicionámos mais uma ferramenta na tentativa de diminuir 

o número de problemas perimplantares. 

50% dos nossos casos de implantes levam uma  

coroa/prótese em carga imediata já o fazíamos desde há 

vários anos e De facto em termos de carga não alterou 

muito o nosso protocolo. porque o nosso implante princi-

pal já era o BLX que partilha a mesma macro geometria. 

É no entendimento biológico que este implante ganha  

relevância. 
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João Borges O implante TLX é um implante muito versátil tanto do pon-

to de vista da cirurgia como da prostodontia. Por um lado, 

a formação do espaço biológico no implante permite um 

workflow protético mais facilitado, sem estar condicionado 

a alterações ou ajustes de perfis. Aliás, se considerássemos 

exclusivamente o aspeto da forma, tamanho e contorno da 

coroa, e havendo condições cirúrgicas para isso, poderia 

até ser considerada a colocação de uma coroa definitiva no 

momento da colocação do implante. Por outro lado, a preci-

são da sua conexão interna permite uma estabilidade muito 

grande, o que favorece tanto a carga imediata como a carga 

diferida, conferindo segurança na manutenção dos vários 

torques de aperto e ao selamento da conexão dos interfa-

ces com as plataformas. Por último, a compatibilidade da 

conexão com a do implante BLX e o foco da Straumann nos 

workflows digitais também permite um processo de trabalho 

com o laboratório mais preciso, previsível e mais rápido.

6. O implante TLX veio complementar o portfólio e adap-

tar-se, desse ponto de vista, a qualquer condição. Tendo isto 

em conta, pode ser considerada a sua utilização tanto em 

casos unitários e parciais como até casos totais.

Caso haja necessidade da sua utilização em casos totais, o 

nosso protocolo protético sofre algumas alterações e o planea-

mento torna-se ainda mais cuidadoso para evitar angulações 

excessivas entre implantes e procurar simetrias de eixo, tudo 

aspetos técnicos necessários em implantes do tipo BLX. Por 

último, o implante TLX e a sua superfície SLA ajudam a reduzir 

os tempos de osseointegração e passa a ser possível reduzir 

todo o tratamento do doente, o que confere uma grande van-

tagem na organização de toda a equipa da clínica. n

Instagram StraumannPT: 

https://instagram.com/straumannpt?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.jornaldentistry.pt/news/podcast
https://instagram.com/straumannpt?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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NEUTRO, MÉDIO, MORNO E SEMPRE IGUAL
O grande desafio dos nossos tempos é ser disruptivo: romper com a rotina. Não necessariamente no 
sentidode virar, de tempos em tempos, tudo de cabeça para baixo.

A s rotinas são essenciais em muitos aspetos, por exem-

plo, em protocolos técnicos na medida em que per-

mitem despender menos energia. Não seria recomendável 

mudar protocolos a todo o momento, até porque a maioria 

deles têm evidências científicas. É necessário ter um conhe-

cimento profundo do tema em questão para subverter a 

lógica e mudar protocolos.

Por outro lado, as rotinas em atividades sem procedimen-

tos técnicos podem contribuir para uma certa estagnação. As 

sequências quase burocráticas repetidas à exaustão podem 

desgastar o brilho natural da criatividade. A desmotivação 

de fazer as coisas da mesma maneira torna o ambiente 

enfadonho, monótono a ponto de acabar com o entusiasmo. 

A graça do trabalho não está só na função que exercemos, o 

entorno com as suas surpresas, repentinas ou planeadas, é 

essencial para mudar o tom. 

Ser neutro é não tomar posição. É aceitar sempre tudo o 

que é proposto, pelo simples facto de ser cómodo. A neutra-

lidade é fatal pois tende para a mediocridade. O medíocre, 

*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

cânticos gregorianos. Esta aparente tranquilidade define o 

dia a dia. Todos fazem o que lhes é pedido, na maioria das 

vezes fazem bem, mas é só isso mesmo. 

A mesmice não cativa, não desafia, não faz crescer. A mes-

mice trava a evolução, como o salário fixo de um funcionário 

que não tem iniciativa para tentar progredir, mesmo que 

isso lhe custe o emprego. Esta disrupção pode ser o grito de 

liberdade, a procura por um lugar em avesso à neutralidade, 

ao médio, ao morno e à mesmice.

Que a paz esteja convosco, mas de uma forma construtiva 

ao ponto de acordar com uma dose de entusiasmo, afirman-

do que : “o dia promete...” n

Celso Orth

com receio do custo do erro jamais irá arriscar para melhorar 

a sua situação. Fica paralisado perante o risco. 

O risco é um tema muito debatido, existem tratados e 

teses sobre isso. Muitas destas teses demonstram que em 

muitos casos o risco é, pelo menos, proporcional ao retorno, 

sobretudo quando há resiliência para suportar o erro. Risco 

baixo, retorno baixo. Risco alto, retorno alto. Risco médio, 

retorno moderado.

Podemos não ambicionar retornos altos, há quem se con-

tenta em viver dessa maneira. Não deve haver julgamento 

de certo ou errado. Agora a verdade é que o médio é morno 

e jamais será intenso. Líderes mornos deixam os liderados 

mansos. Este género de liderança reflete uma pasmaceira 

que não deve existir nem em conventos de clausura com 

*Dr. Celso Orth 
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SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
NSK DENTAL SPAIN

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio,
es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para

ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector 
odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK.

Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno
de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada.

Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas,
con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es

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

Serviço tecnico oficial
 Nsk Dental Spain.

Proximidade · Rapidez · Eficiencia
O Serviço Técnico da NSK Dental Spain visa garantir a todos os profissionais 

do setor odontológico um excelente desempenho de todos os produtos 
NSK por um longo período de tempo. 

A nossa equipa de técnicos experientes, um fluxo de trabalho rápido e eficiente 
e o uso exclusivo de peças de reposição originais permitem que todos os 

produtos NSK ganhem uma nova vida, voltando às mãos dos profissionais como novos. 
Os melhores instrumentos merecem o melhor serviço: Escolha a NSK Dental Spain!
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