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A edição 148 da Saúde Oral é a primeira sob 
a chancela da News Engage, apresentando-se 
aos leitores como uma publicação multipla-
taforma. Por isso, a partir de agora, cada edi-
ção vive, também, num formato multimédia.
Assim, o tema principal de cada edição será 
introduzido numa talk, que reunirá, em ví-
deo, os principais contributos para o debate. 
É a Saúde Oral em Revista. Cada um destes 
conteúdos estará, depois, disponível num site 
dedicado – edicoes.saudeoral.pt. Fica o con-
vite para ir até lá e conhecer o essencial da 
edição. E para aprofundar os conteúdos, des-
carregando o pdf da revista.
E, sendo esta a primeira edição do ano, que 
melhor pretexto para debater os desafios que 
a Medicina Dentária enfrenta?
Fazemo-lo com o contributo dos protago-
nistas mais relevantes do setor, com uma en-
trevista ao atual bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Miguel Pavão, e outra ao 
ex-bastonário, Orlando Monteiro da Silva. 
Ainda que as visões não sejam coincidentes, 
ambos advogam a qualidade da Medicina 
Dentária exercida em Portugal. E em que di-
vergem? Divergem, nomeadamente, no olhar 
sobre o número de profissionais formados 
pelas sete faculdades: se, para o primeiro, 
esse número é claramente excessivo, já para 
o segundo esta é uma falsa questão. 
Convidado igualmente a pronunciar-se, o 
presidente da APOMED-SP, Manuel Nunes, 
é crítico da situação que os médicos dentistas 
vivem no Serviço Nacional de Saúde, consi-
derando-a mesmo um atentado ao Estado de 
Direito.
Para o debate contribui igualmente o presi-
dente da Incisivos, Miguel Martins, com um 
olhar não sobre as questões de índole profis-
sional, mas sobre a gestão das clínicas den-
tárias. Para alertar que, no atual contexto de 
inflação, com aumento de custos e redução 
da faturação, muitas estão em risco de sobre-
vivência.
Outro dos desafios transversais ao setor é o 
da sustentabilidade. Como gerir as clínicas 
dentárias de forma mais sustentável, cor-
respondendo aos imperativos da economia 
circular? Nas páginas da Saúde Oral, encon-
tram-se respostas para esta questão.
Descubra a edição nas páginas seguintes. 
E, entre edições, acompanhe a atualidade do 
setor em www.saudeoral.pt.
Boas leituras!

Saúde Oral em Revista
Um olhar multimédia 
sobre o setor

“PARA QUE ESTAMOS A FORMAR 
MÉDICOS DENTISTAS?”

MIGUEL PAVÃO | BASTONÁRIO DA OMD

“MAIS DO QUE A CARREIRA, TEMOS 
DE PENSAR NO INTERESSE PÚBLICO”

ORLANDO MONTEIRO DA SILVA
EX-BASTONÁRIO DA OMD

“A INFLAÇÃO ESTÁ A CRIAR 
DANOS NO NEGÓCIO”

MIGUEL MARTINS  | PRESIDENTE DA INCISIVOS

QUE DESAFIOS ENFRENTA A MEDICINA 
DENTÁRIA EM PORTUGAL?
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Esta pergunta acompanha toda a entrevista do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), 
Miguel Pavão, à Saúde Oral. Uma entrevista em que se manifesta crítico do excesso de alunos formados 
pelas sete escolas de Medicina Dentária existentes no País, em que critica igualmente a desvalorização 

da profissão que considera patente no valor e no modelo do programa cheque-dentista. E em que 
advoga a integração dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que não vê como a panaceia 
para garantir o acesso à saúde oral, mas que considera ser a correção imprescindível de um erro original. 

Contudo, defende que essa integração é indissociável da criação da carreira pública.
Entrevista: Fátima de Sousa   Fotografia: Ramon de Melo

A Medicina Dentária em Portugal enfrenta 
certamente múltiplos desafios. Contudo, se 
tivesse de escolher apenas um, qual seria? 
Escolheria um que abrange depois um 
conjunto de problemas e que é transver-
sal: a qualidade da Medicina Dentária. 

Em que medida? Qualidade da formação, 
qualidade da prática?
Começa com a qualidade do ensino e 
da formação em Medicina Dentária, o 
que, depois, se reflete na prestação, de 
um ponto de vista médico, técnico e as-
sistencialista. Desde a escolha terapêuti-
ca, entre tratar ou prevenir, esperar ou 
intervir, há questões que dependem da 
qualidade da formação, da ciência, do 
amadurecimento. E há também a qua-
lidade da prestação no que respeita ao 
equipamento das clínicas, aos recursos 
humanos associados, à transição digital. 
A Medicina Dentária é uma área van-
guardista e a qualidade tem de estar 
sempre associada à evolução. 

E, por último e talvez o mais importante, a 
qualidade do ponto de vista ético e deon-
tológico, em que a Ordem tem um papel 
importantíssimo. Esse é um parâmetro que 
nos desafia. Como sabemos, a Medicina 
Dentária tem crescido exponencialmente 
e diria que esse crescimento quase não é 
compatível com a qualidade. Dou só uma 
noção: na última década, o número de mé-
dicos dentistas mais do que duplicou face 
ao início da formação em Medicina Den-
tária, há três décadas. Esse aumento não 
significa, por si só, uma melhoria, é preciso 
manter o rigor e critérios de qualidade para 
que a Medicina Dentária constitua uma 
resposta do ponto de vista médico e social. 

Mencionou que a qualidade começa na 
génese, portanto na formação. Isso sig-
nifica que há demasiados candidatos ou 
demasiados cursos?
De facto, desde logo, a pletora profissional 
provém do excesso de formação. Temos sete 
escolas de Medicina Dentária que lecionam 

MIGUEL PAVÃO 
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 

“PARA QUE ESTAMOS A FORMAR 
MÉDICOS DENTISTAS?”

o mestrado integrado, algumas com 100 ou 
110 alunos por ano e outras, nomeadamente 
as públicas, com números que ultrapassam 
os 75. Depois, a acrescentar ao numerus 
clausus existem critérios como as vagas ex-
traordinárias, as vagas para maiores de 23 
anos e para alunos provenientes dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa, 
além das transferências internas dos cursos. 
Temos instituições do ensino superior, so-
bretudo privadas, com números superiores 
a 160, 170 alunos no primeiro ano. 
Esta situação preocupa a Ordem, porque 
vai fazer com que o aluno, no seu período  
de conceção como médico dentista, possa 
não ter a mesma condição de aperfeiçoa-
mento, possa não iniciar a profissão com 
um nível satisfatório para dar resposta 
do ponto de vista médico.
Só para ter uma noção, comparativamen-
te a Portugal, a Grécia tem duas escolas 
de Medicina Dentária e a Holanda, com 
17 milhões de habitantes, tem três, com 
uma formação de 250 alunos por ano. 

TEMA DE CAPA
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UM COMPROMISSO

Aprofundar os ensinamentos  
da ética e da deontologia está 
entre as prioridades da OMD, com 
Miguel Pavão a considerar que, 
quer nos programas curriculares, 
quer na formação pós-graduada, 
esta vertente tem de ganhar mais 
peso. Argumenta, a propósito, 
que a adaptação dos cursos à 
reforma de Bolonha “não foi 
benévola nesta vertente da 
essência médica”. Neste âmbito, a 
Ordem e as sete escolas médicas 
estão reunidas numa “cimeira 
da Medicina Dentária”, que visa 
refletir sobre a profissão,  
no entendimento de que a 
ausência de formação nestes 
domínios na fase embriogénica 
dará origem a lacunas difíceis 
de corrigir ao longo da vida. “A 
Ordem, não podendo impor, pode 
recomendar e pode estimular uma 
visão de melhoria” da qualidade. 
É neste âmbito que se inscreve 
a recuperação, este ano, da 
cerimónia de compromisso de 
honra, em que os recém-entrados 
na profissão fazem um juramento 
hipocrático das bases médicas e de 
consciência dos deveres para com 
a profissão, os doentes  
e a sociedade. “A responsabilização 
ética e o exercício deontológico 
são fundamentais”, advoga.
Em simultâneo, os planos de 
formação contínua da Ordem 
contemplam também estas 
questões, com Miguel Pavão a 
comentar que, muitas vezes, os 
colegas não se interessam tanto 
por estes temas, como pelos 
aspetos clínicos ou pelas soft 
skills, mas “ é muito interessante” 
ver como, com o exercício da 
profissão, no dia a dia, começam 
a sentir estes desafios e acabam 
por ir ao encontro da Ordem. Há, 
pois, a necessidade de a OMD “ser 
muito pedagógica”.

Ora, em Portugal, temos uma formação 
superior a 600 alunos por ano e frequen-
tam as nossas sete escolas 3800 alunos. 
A questão é para que estamos a formar 
médicos dentistas. Seguramente, para 
darmos uma resposta de saúde e uma 
resposta social, contribuindo para que 
as patologias da saúde oral venham a di-
minuir. Mas, é preciso planeamento, que 
tem sido descuidado pelas entidades com 
essa obrigação. É preciso planeamento das 
profissões para o futuro. Já é uma reali-
dade: Portugal exporta médicos dentistas 
de uma maneira muito significativa; cerca 
de 13% dos médicos dentistas estão emi-
grados. Estes são dados factuais, mas os 
números são mais elevados, pois existem 
profissionais a trabalhar no estrangeiro, 
nomeadamente no espaço da União Euro-
peia, mas que mantêm a sua cédula ativa.

Qual é a solução? Afunilar o numerus 
clausus, por exemplo?
É uma discussão que a Ordem tem posto em 
cima da mesa e que se coloca noutras áreas, 
nomeadamente na Medicina. É apontado o 
dedo às ordens profissionais de terem uma 
visão conservadora, de bloqueio do acesso 
à profissão, mas gostava de deixar bem cla-
ro que a Ordem dos Médicos Dentistas não 
tem mecanismos de bloqueio. 

As instituições do ensino superior têm a 
sua independência e a sua homologação 
é feita pelo Ministério do Ensino Supe-
rior, com os números regulados mediante 
a capacidade e a estrutura das escolas. 
O que temos vindo a verificar é que, por 
razões extraordinárias, acaba por haver 
mais entradas.
Se há duas ou três décadas, havia escas-
sez de médicos dentistas para os cuida-
dos de saúde oral em Portugal, hoje não 
temos essa realidade. Neste momento, o 
rácio é de um médico dentista para 846 
habitantes, quando a OMS [Organização 
Mundial de Saúde] recomenda um médi-
co dentista para 1500 a 2000 habitantes. 
Se olharmos para o panorama da União 
Europeia, só a Roménia e a Bulgária se 
equiparam aos números de Portugal. 
Isto significa que vivemos um paradoxo: 
é que estamos com um número excessivo 
de dentistas, mas continuamos com proble-
mas de acesso da população aos cuidados 
de saúde oral. O Barómetro da OMD indi-
ca que quase 30% da população continua 
sem aceder aos consultórios de Medicina 
Dentária. E temos de ir às causas desta 
dificuldade de acesso. Essencialmente, de-
param-se duas: a primeira tem a ver com 
questões socioeconómicas e a segunda com 
a desvalorização da consulta. O nosso ba-

TEMA DE CAPA6
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“Vivemos um paradoxo: 
é que estamos com 
um número excessivo 
de dentistas, mas 
continuamos com 
problemas de acesso da 
população aos cuidados 
de saúde oral

rómetro indica que mais de 50% dos inqui-
ridos não visita o médico dentista porque 
considera que não precisa, o que, desde 
logo, denota uma iliteracia muito grande.  

A integração dos médicos dentistas no 
SNS poderia ser uma resposta ou até “a” 
resposta?
Eu diria que a integração dos médicos den-
tistas no SNS é corrigir um erro na génese 
do próprio SNS. Foi um lapso, uma falta de 
valorização de uma componente importan-

te, pois a saúde oral é também um direito 
universal. Mas foi esquecida, por vários fa-
tores, desde os culturais aos de afirmação 
da própria classe, mas a situação tem de ser 
reposta. Essa integração é uma necessidade 
do ponto de vista social. 
Está na agenda atual do Ministério da 
Saúde, mas já vem tarde, já vai ser com-
pensar um erro. Não nos podemos esque-
cer que, em 2017, o atual primeiro-mi-
nistro colocou no programa de governo 
a integração de 280 médicos dentistas no 

SNS, o que não foi cumprido: em 2022, 
temos cerca de 150 médicos dentistas, in-
tegrados de uma forma muito residual e 
muito fragilizadora. Foi dada a desculpa 
de que a pandemia atrasou este proces-
so, mas a pandemia surgiu em março de 
2020 e a meta do governo era precisa-
mente 2020. Fala-se agora que, com o 
Plano de Recuperação e Resiliência, ha-
verá possibilidade de instalação de mais 
equipamentos de Medicina Dentária. 

Que desafios coloca essa integração?
O desafio do governo, além da integra-
ção, é como integrá-los. E aí fica o desafio 
da criação de uma carreira de Medicina 
Dentária, em que os profissionais possam 
sedimentar-se e ter uma relação duradou-
ra com o SNS, que é fundamental para a 
prestação dos cuidados médicos dentá-
rios. Os poucos que estão no SNS não têm 
esse vínculo laboral, são contratados por 
empresas intermediárias, a curto prazo. 
Depois, há outros desafios, como a otimi-
zação do funcionamento no SNS e a cria-
ção de unidades de saúde oral, em que os 
dentistas tenham autonomia funcional.
Na Ordem, temos trabalhado com as 
Administrações Regionais de Saúde, 
apresentando propostas. E, mais recente-
mente, com o ministro Manuel Pizarro, 
diria que se criou uma nova janela de 
oportunidade. O ministro conhece muito 
bem a área. Em 2008, enquanto secretá-
rio de Estado, deu o pontapé de saída do 
cheque-dentista. Agora, com a direção 
executiva do SNS liderada pelo professor 

TEMA DE CAPA
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PARA LÁ DA SAÚDE ORAL

O bastonário defende que  
a Medicina Dentária precisa  
de uma visão reformista, 
relativamente à preparação  
dos profissionais e sustenta-se  
na aprovação, em maio de 2022,  
pela OMS, de uma estratégia para  
a saúde oral, em que os Estados  
são convidados a reformular  
a formação dos profissionais.  
Para que sejam mais dedicados  
à intervenção na comunidade,  
na prevenção, e não apenas focados 
na saúde assistencial. Miguel Pavão 
entende que “é uma reflexão séria” 
a fazer, sobretudo em países, como 
Portugal, em que a prevalência da 
doença tem vindo a mudar, com 
a cárie e a patologia periodontal 
a incluírem-se entre as doenças 
crónicas não comunicáveis,  
à semelhança das cardiovasculares 
ou da diabetes. Mais do que uma 
intervenção curativa, é necessária 
uma mudança comportamental, 
com a participação do médico 
dentista a ser relevantes nas 
doenças sistemáticas e seus  
fatores de risco, como o tabagismo 
ou a obesidade. 

TEMA DE CAPA

Fernando Araújo, temos nova oportu-
nidade, tendo sido criado um grupo de 
trabalho que visa fazer com que a Medi-
cina Dentária no setor público possa ser 
complementar ao setor privado.
Mas, não tenhamos ilusões: a integração 
no SNS não vai resolver o problema do 
excesso de médicos dentistas e da preca-
ridade. Há um problema de base, estru-
tural, que precisa de reformas. Temos de 
nos perguntar para que é que Portugal 
está a formar médicos dentistas. 

Mencionou que a integração dos médicos 
dentistas no SNS deve ser complementar 
à prática privada. Em que medida?
A população e o próprio Estado deveriam 
estar gratos ao que os médicos dentistas 
fizeram ao longo destes 30 anos. Sem 

qualquer tipo de ajuda, única e exclusiva-
mente devido ao seu empreendedorismo, 
à sua capacidade de investimento e ao 
espírito de entrega, fizeram crescer uma 
profissão bastante virtuosa. Não nos po-
demos esquecer que as quase seis mil clí-
nicas existentes, com uma dispersão por 
todo o País, constituem um investimento 
privado que está ao serviço da popula-
ção. Por isso, é quase contraproducente 
se o governo pensar em respostas que se 
esgotem no setor público. A resposta – ao 
nível, por exemplo, da reabilitação oral 
e dos grupos populacionais mais vulne-
ráveis – pode ser dada no setor privado. 
Tal como acontece com o programa che-
que-dentista, que foi um excelente ensaio 
no início, mas não evoluiu. O programa 
foi muito inovador, nomeadamente com a 
criação do SISO [Sistema de Informação 
para a Saúde Oral], que originou uma in-
terligação aos consultórios privados, com 
a possibilidade de a população aceder a 
cuidados muito diferenciados. Mas, veio 
a desvirtuar-se. Sei que muitos colegas 
não se envolveram apenas pela questão 
pecuniária, mas pela possibilidade de dar 
um contributo à população, quase como 
um programa social, mas façamos justi-
ça: quando começou tinha o valor de 40 
euros, quando o salário mínimo era de 

425 euros, e em 2023 o cheque baixou 
para 35 euros, com um salário que subiu 
para os 670 euros; se aplicássemos a re-
gras de três simples, valia quase 65 euros. 
O cheque-dentista precisa ser verdadeira-
mente reformulado, não só na valorização, 
mas também no modelo, com a possibilida-
de de uma intervenção de base preventiva. 
Dececionou-me a maneira como foi progra-
mado, pois, pelo facto de termos procedi-
mentos preventivos que não são compensa-
dos, desvirtuamos a intervenção do médico 
dentista. Não se valorizar uma vulgar des-
tartarização é, desde logo, menosprezar a 
nossa intervenção. E, quando o ato médico 
preventivo não é valorizado, corremos o ris-
co de haver indução ao tratamento. Nesse 
sentido, tem de haver reforma. E começa 
logo por os próprios médicos dentistas cria-
rem consciência da importância do diagnós-
tico e dos atos preventivos. Há evidência, 
sabemos que, na nossa área de intervenção, 
a profilaxia funciona verdadeiramente. 

“A integração no SNS  
não vai resolver o 
problema do excesso  
de médicos dentistas  
e da precaridade
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da Estomatologia, a noção que a página 
mais consultada no site da AMEP (www.
estomatologia.org) é o mapa dos Serviços 
de Urgência de Estomatologia, a carência 
dos recursos humanos, de jovens especia-
listas e dispersos, e do anuncio da vontade 
política do CEO do SNS, Dr. Fernando 
Araújo, desejar racionalizar e concentrar 
esforços, advogando a criação das urgên-
cias metropolitanas, nomeadamente em 
Estomatologia, é premente um entendi-
mento do que são urgências em Estomato-
logia e o SNS disponibilizar à população 
Serviços de Urgência de Estomatologia 
condignos, sendo a concentração de es-
forços nas zonas metropolitanas, nomea-
damente do Porto e Lisboa, as de decisão 
mais premente. Não existe uma solução 
milagrosa, mas uma racionalização de re-
cursos humanos disponíveis impõe-se.
O documento final do Novo Internato 
em Estomatologia, elaborado pela Di-
reção do Colégio de Especialidade de 
Estomatologia da Ordem dos Médicos, 
foi entregue em outubro de 2018 ao 
Conselho Nacional da Pós-Graduação 
da Ordem dos Médicos. Consideramos 
este documento estruturante para uma 
especialidade que se quer renovar, rein-
ventar-se e ser reconhecida pela excelên-
cia da sua qualidade formativa dos seus 
especialistas. Apesar de não ser a única 
especialidade ´retida´ na teia burocrática, 
impõe-se que a Ordem dos Médicos seja 
uma mola impulsionadora do desenvol-
vimento das suas 50 especialidades, em 
que a Estomatologia se enquadra, e que 
aprove o novo internato. 

Estomatologia – O horizonte de 2023

A Estomatologia é a especialidade mé-
dica portuguesa mais antiga, criada em 
1911, de diferenciação médico-cirúrgi-
ca, que se dedica à investigação, estudo, 
diagnóstico, profilaxia e tratamento da 
patologia que afeta todas as estruturas 
da boca e seus anexos, integrando-a na 
patologia sistémica. Apresenta um forte 
pendor assistencial hospitalar, com 30 
serviços e unidades integrados nas insti-
tuições hospitalares do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS), abrangidos na Rede de 
Referenciação Hospitalar de Estomatolo-
gia, aprovada por despacho do secretário 
de Estado Adjunto da Saúde a 15 de no-
vembro de 2017. 
Fundada em dezembro de 2001, a As-
sociação dos Médicos Estomatologistas 
Portugueses (AMEP) é uma associação 
sem fins lucrativos que tem por objetivo 
desenvolver o conhecimento da patologia 
do aparelho estomatognático e, assim, 
melhorar os cuidados de saúde prestados 
à população. 
Destaca-se, quinzenalmente, às quartas-
-feiras à noite, sessões formativas online, 
as Sessões Clínicas Nacionais de Estoma-
tologia, em que são apresentados temas 
teóricos ou casos clínicos de interesse 
para a especialidade. 
A Revista AMEP é a revista semestral 
científica portuguesa da especialidade 
que se tem esforçado por valorizar os 
trabalhos científicos produzidos pelos 
especialistas e internos, sendo revistos 
entre pares. 
De 9 a 11 de novembro de 2023 vai de-
correr o 6.º Congresso Nacional de Esto-
matologia da AMEP, no Centro Hospita-
lar de Leiria. Este evento integrará o 2.º 
Fórum de Medicina Geral de Familiar e 
vários cursos pré-congresso. Serão convi-
dados alguns oradores internacionais, mas 
cuja presença ainda não confirmamos. 
Brevemente divulgar-se-á o programa.
A Comissão Nacional de Internos de Es-
tomatologia (CNIE), estrutura autóno-
ma da AMEP, constituída pelos internos 
representantes dos nove centros forma-
dores do nosso país, tem como objetivo 

representar os internos perante diversas 
entidades institucionais. Pretende tam-
bém promover encontros científicos que 
visem a divulgação da especialidade e a 
importância da colaboração desta com 
outras especialidades. 
A 7 de janeiro de 2023, sob a égide da 
CNIE, realizou-se, com sucesso, o Bond 
4G, em Viana do Castelo. Este evento 
constitui uma oportunidade de partilha 
de conhecimentos em Estomatologia e de 
integração dos internos do primeiro ano, 
contornando um défice formativo nesta 
área do saber durante a formação basilar 
do Mestrado Integrado em Medicina. 
Na linha do bem-sucedido I Curso de En-
doscopia de Contato realizado em novem-
bro de 2022, a CNIE vai organizar mais 
cursos em 2023 nomeadamente: II Curso 
de Endoscopia de Contato, II Curso de 
Laser na Cavidade Oral e o I Curso de Re-
talhos de Reconstrução da Cavidade Oral 
(hands-on). Vai decorrer, de 26 a 27 de 
maio deste ano, o 6.º Encontro Nacional 
de Internos de Estomatologia, em Setúbal.
O Conselho Nacional de Estomatologia 
(CNE) é um órgão consultivo e autóno-
mo da AMEP, e é constituído pelos dire-
tores de Serviço ou responsáveis de Uni-
dades de Estomatologia do SNS e outros. 
Visa defender os Serviços e Unidades de 
Estomatologia a nível nacional, criando 
uma plataforma comum de diálogo, onde 
os seus constituintes se possam articular 
para uma melhor formação dos internos 
de formação especializada e de especialis-
tas, com o objetivo último de prestar um 
serviço assistencial de elevada qualidade 
aos doentes. Corporiza ainda a interlo-
cução contínua com outras instituições. 
Decorreu no dia 28 de janeiro de 2023, 
na Secção Regional Centro da Ordem 
dos Médicos, em Coimbra, a IV Reunião 
do CNE. Nesta sede, foram discutidos, 
exatamente, dois temas cruciais para a 
Estomatologia no ano de 2023: as Urgên-
cias Metropolitanas de Estomatologia e o 
Novo Internato Médico.
Tendo por base a carência assistencial hos-
pitalar, em contexto de urgência, na área 

Rui Moreira
• Presidente da Direção da AMEP – Associação  

de Médicos Estomatologistas Portugueses
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A pandemia fez nascer a Incisivos - Associação dos Empresários de Medicina Dentária e o atual contexto 
de inflação reforça a sua razão de ser. Em entrevista, o presidente, Miguel Martins, chama a atenção para 
o risco de sobrevivência de muitas clínicas, resultante da combinação do aumento dos custos e da quebra 
de faturação. Junto do governo pugna, nomeadamente, pela descida do IVA de muitos dos consumíveis, 

de 23 para 6%. Ao mesmo tempo que sensibiliza os associados para a importância da gestão,  
como forma de acautelar eventuais inconformidades legais.

Entrevista: Fátima de Sousa   Fotografia: PP Photography/Cliché

MIGUEL MARTINS 
PRESIDENTE DA INCISIVOS

“A INFLAÇÃO ESTÁ A CRIAR 
DANOS NO NEGÓCIO”

A Incisivos nasce em 2020. Os empresá-
rios de Medicina Dentária precisavam de 
uma voz?
Havia uma necessidade de legitimar os 
empresários em Medicina Dentária com 
uma entidade que os representasse. A 
maior parte desses empresários são mé-
dicos dentistas, estamos a falar de 80% 
ou mais dos detentores de clínicas dentá-
rias micro e pequenas. Estão bem repre-
sentados a nível de Ordem dos Médicos 
Dentistas, mas a nível do que é o negócio 
não tinham uma entidade que os aglo-
merasse. A Incisivos nasceu porque essa 
necessidade ficou exultada no momento 
da pandemia. 
A pandemia foi, de facto, o gatilho, por-
que causou uma fratura exposta no setor. 
A fragilidade de muitas das clínicas ficou 
evidenciada quando tiveram de parar 
45 dias, uma série de empresas enfren-
tou dificuldades muito vincadas. Havia 
uma ansiedade na malha empresarial, de 
cada médico dentista que era, ao mesmo 
tempo, empresário e de cada empresário, 
mesmo não sendo médico dentista. A as-
sociação foi o espaço que faltava para 
abordar as questões empresariais.

O foco original foi, assim, a sustentabi-
lidade das empresas do setor. Dois anos 
depois, qual é o cenário em Portugal?
O que aconteceu foi que houve essa ne-
cessidade muito grande na altura da 

pandemia, depois com o desenrolar do 
contexto económico, a situação melho-
rou, mas agora volta a existir uma ne-
cessidade, embora não tenha os mesmos 
contornos da pandemia, pois foi abrupta. 
Temos um cenário de inflação que se está 
a instalar desde fevereiro do ano passado 
e que, paulatinamente, tem vindo a criar 
danos no negócio, ao ponto de, neste mo-
mento, já serem muito visíveis as conse-
quências. Mal estavam a começar a recu-
perar, as clínicas voltam a ter de enfrentar 
condições externas que interferem direta-
mente com o negócio.

Que consequências visíveis são essas?
A consequência mais visível é o facto 
de todos os centros de custo da clíni-
ca aumentaram: consumíveis, equipa-
mentos, assistência técnica, tudo o que 
a clínica precisa para funcionar. To-
dos aumentaram e, inclusive, subiram 
mais do que a inflação estabelecida. 
Ao mesmo tempo, a faturação está a 
diminuir, porque, de uma forma geral, 
as pessoas estão a retrair-se e a saúde 
oral não é uma prioridade na vida dos 
portugueses. Têm chegado à Incisivos 
ecos de clínicas que estão com quebras 
de pacientes na ordem dos 20, 25%. 
Se somarmos a isto os aumentos dos 
custos, estamos perante um cenário 
em que temos novamente empresas 
com dificuldade em evoluir ou até em 
sobreviver.

Nesse cenário, qual é a intervenção da 
Incisivos?
Há três ângulos em que a Incisivos dá 
apoio. Um deles é o ângulo que cha-
mamos de long shot, de representativi-
dade do setor a nível empresarial junto 
do Estado. A Incisivos está a promover 
uma ronda de reuniões com o governo, 
ronda essa que tem a ver exclusivamen-
te com a questão empresarial e que visa 
sensibilizar alguns ministérios para a ne-
cessidade de o setor ter alguns apoios. 
Costumamos dizer que não pedimos 

“Têm chegado  
à Incisivos ecos  
de clínicas que estão 
com quebras de 
pacientes na ordem 
dos 20, 25%"
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INCISIVA?

Miguel Martins afirma que a 
associação tenta ser, efetivamente, 
incisiva, na certeza, porém, de que 
há sempre trabalho a fazer. E diz 
mesmo que, no atual contexto, é 
difícil conseguir o pragmatismo 
executivo necessário. Porque há 
problemas que se encadeiam, 
porque há entidades que interferem 
e a Incisivos acaba por ter de 
fazer “uma gestão muito mais 
política do que executiva”. “É 
algo que tentamos combater em 
permanência. Estamos cá para dar 
respostas e as respostas têm de ser 
incisivas”, sublinha.

dinheiro, pedimos condições. Por exem-
plo, qualquer clínica paga, na maioria 
esmagadora dos produtos que consome, 
23% de IVA e, no entanto, não cobra 
IVA nos seus serviços, pelo que não há 
encaixe. Uma das medidas para as quais 
queremos sensibilizar o governo é a re-
dução do IVA para 6% em centenas e 
centenas de produtos de um consultório 
dentário usa.
O outro ângulo é a sensibilização dos 
sócios para tudo o que são questões de 
conformidade legal. Para que consigam 
estar em conformidade caso as clínicas 
sejam  inspecionadas por uma das enti-
dades que regula o setor, seja  a Entida-
de Reguladora da Saúde, seja a Agência 
Portuguesa do Ambiente. É que, junta-
mente com a inflação há um aumento 

da fiscalização, o que é normal. Mas, 
esse aperto não advém apenas da ne-
cessidade de as clínicas estarem em 
conformidade legal; pela nossa leitura, 
é uma porta de encaixe financeiro para 
o Estado, porque as contraordenações 
atingem milhares e milhares de euros. 
O que a Incisivos faz é sensibilizar os 
associados para as condições de con-
formidade legal. Às vezes, são peque-
nas medidas que têm de se tomar nas 
clínicas e que os médicos desconhecem 
– não tem nada a ver com tratamentos.  
Por último, há uma tentativa de nego-
ciar com parceiros do setor algumas si-
tuações em que não haja especulação. 
O setor é vítima de enorme especula-
ção em tudo o que gravita à volta das 
clínicas; há fornecedores que se estão 
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a aproveitar desde a pandemia para 
fornecerem produtos ou serviços com 
preços a um nível quase impossível 
para as clínicas. 

A propósito da conformidade legal, di-
ria que há necessidade de uma maior 
sensibilização dos médicos dentistas, 
enquanto proprietários de uma clínica, 
para as competências da gestão?
A Incisivos tem uma máxima que é “pro-
fissionalizar o setor da dentária na ges-
tão”. Porque, muitas vezes, a atuação em 
saúde, que é de grande qualidade, choca 
de frente com a estrutura de uma empre-
sa. O que a associação tenta é sensibilizar 
os médicos para o facto de que serem em-
presários não é negativo, não vai dimi-
nuir a sua prestação enquanto médicos, 
fazê-los perceber que, para conseguirem 
exercer a atividade, têm de ter uma em-
presa que esteja em condições. Temos vis-
to em formações que o médico está numa 
ansiedade permanente com problemas 
que gravitam à volta do seu atendimento 
e que nada têm a ver com Medicina. E há 
um certo enclausuramento no gabinete 
a dar consultas, aquilo para que estuda-
ram, e a aplicar a sua paixão. É como se 
a empresa não lhes pertencesse. Mas, têm 
de estar sensibilizados para isso.

Essa situação resolve-se com formação es-
pecifica dos médicos dentistas ou requer a 
inclusão de um gestor profissional?
Há esses dois caminhos. A inclusão de um 
gestor profissional é o último passo e pode 
não ser dado se o médico abraçar a sua 
componente de gestão. É também aquele 
em que há mais renitência por parte do se-
tor, pois o gestor não é visto como alguém 
que está ao serviço do dono da clínica e 

que vai orientar a sua atuação profissional 
para os objetivos do médico, em termos de 
excelência do seu serviço. 
O nosso caminho principal não é a inclusão 
de um gestor na clínica, o primeiro caminho 
é fazer o médico perceber que a gestão tem 
de entrar na rotina do seu dia a dia, como 
entram as consultas. Tem de se desmistificar 
a ideia de que se, não estão a dar consultas, 
não estão a faturar. Se travarem na agen-
da duas horas por dia para a gestão, estão 
a validar que o planeamento da clínica vai 
permitir faturar em condições mais à frente. 

Quando foi criada, a associação elegeu cin-
co objetivos prioritários. Dois anos depois, 
os objetivos mantêm-se ou são outros? 
Os objetivos gerais continuam válidos, a 
questão é que há outros que vieram para 
cima da mesa, como a inflação. Quando 
fomos criados queríamos sair das conse-

quências da Covid-19 e agora entramos 
nas consequências da inflação. Além dis-
so, temos investido muito na vertente ju-
rídica. Temos percebido que, através do 
gabinete jurídico da associação, se tem 
conseguido resolver muitas das inconfor-
midades. Tal como não têm verba para 
incorporar um gestor, muitas das clíni-
cas, que são micro e pequenas empresas, 
também não têm verba para incorporar 
um escritório de advogados, recorrem ao 
contabilista, o que é sempre muito peri-
goso em termos jurídicos. É das áreas que 
tem tido mais adesão. 

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

“O primeiro caminho é 
fazer o médico perceber 
que a gestão tem de 
entrar na rotina do seu 
dia a dia, como entram 
as consultas

TEMA DE CAPA
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Na primeira entrevista desde que cessou funções como bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 
Orlando Monteiro da Silva revisita os desafios da profissão, considerando que o excesso de formação 
de profissionais é uma falsa questão. Quanto à integração da Medicina Dentária no Serviço Nacional, 

entende que seria uma forma de aumentar a acessibilidade aos cuidados, mas recorda que, na maioria dos 
países, a profissão é exercida no setor privado.

Entrevista: Fátima de Sousa   

ORLANDO MONTEIRO DA SILVA 
EX-BASTONÁRIO DA OMD

“MAIS DO QUE A CARREIRA, 
TEMOS DE PENSAR  

NO INTERESSE PÚBLICO”

Cumpriu cinco mandatos como basto-
nário da Ordem dos Médicos Dentistas. 
A partir dessa experiência, como olha 
para os desafios que a profissão enfrenta 
atualmente?
Foram, efetivamente, cinco mandatos em 
que fui eleito pelos médicos dentistas, 
o que, hoje em dia, não seria possível 
porque há limitação de mandatos. Esses 
anos deram-me, e às equipas com quem 
trabalhei, uma visão, uma experiência 
única no que diz respeito à saúde oral e 
Medicina Dentária, nacional e interna-
cional, nas suas várias vertentes, o que 
me permite ter um olhar mais integrado. 
É um olhar mais distanciado, mas con-
tinuo a acompanhar, sobretudo em rela-
ção à evolução da profissão e da própria 
Ordem. Parece-me que a identificação da 
inteligência coletiva e das redes de cola-
boração é fundamental para levar a cabo, 
com êxito, o projeto de uma organização 
como a Ordem dos Médicos Dentistas.

Com esse olhar integrado, o que identi-
fica relativamente a evolução da classe?
Nos 20 anos em que estive na Ordem, 
tivemos acontecimentos relativamente 
marcantes. O exercício ilegal da pro-
fissão, por exemplo, era uma autêntica 
chaga. Assistimos à entrada do Euro, que 
provocou desde logo um ambiente a nível 
financeiro e concorrencial absolutamente 
diferente. Deu-se a crise das dívidas dos 
Estados soberanos, que provocou um im-
pacto económico muito grande no País. E 
se já aspeto ligado à Medicina Dentária 
em Portugal é a economia. A pandemia 
foi o acontecimento mais recente e o que 
foi mais relevante na profissão foi ter es-
tado cerca de seis semanas parada. 
Depois de ultrapassada essa fase, a mi-
nha visão é que estamos à espera de um 
vigor renovado da profissão e da saúde 
oral. Julgo que é preciso ir mais além e 
que nós, médicos dentistas, estamos ex-
pectantes, em relação à continuidade dos 

TEMA DE CAPA

“A seguir ao fecho 
das clínicas e dos 
consultórios durante 
a pandemia, houve 
em todos os países 
uma procura muito 
mais intensa de 
cuidados de saúde 
oral, para colmatar 
um pouco o período 
em que a profissão 
parou. Em Portugal, 
isso não se fez sentir”
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projetos que já existiam, mas também de 
novas ideias, de um novo ímpeto, para 
que sejam cumpridas as muitas expecta-
tivas que foram criadas.

Uma das questões que se tem evidencia-
do é o excesso de médicos dentistas for-
mado todos os anos em Portugal. Como 
olha para este fenómeno?
O designado excesso de médicos dentistas 
– decorrente da abertura de faculdades de 
Medicina Dentária, públicas e privadas, é 
sempre uma questão que se pode analisar 
por diversos ângulos. Fundamentalmente, 
há muitas pessoas que estão mais preo-
cupadas com os aspetos concorrenciais, 
convencidas de que, se houvesse menos 
médicos dentistas, estariam melhor. Não é 
assim. Na verdade, porque vivemos numa 
Europa interconectada, a livre circulação 
de bens, mercadorias, serviços e capitais 
torna um pouco ilusório pensarmos que, 
se formarmos menos médicos dentistas 
em Portugal, vamos estar melhor.
O que precisamos é de ter capacidade 
para fazer com que o País cresça, seja 
mais produtivo, possa dar aos nossos jo-
vens, em Portugal ou noutro país da Eu-
ropa, oportunidades profissionais dignas 
e bem remuneradas.
É uma mais-valia para Portugal o facto de 
também conseguirmos atrair talento, pes-
soas com capacidade. Estamos a conseguir 
fazer isso, paradoxalmente, porque há fa-
culdades de Medicina Dentária que, hoje 
em dia, atraem um número grande de es-
tudantes provenientes de Itália, de França 
e de outros países. É preferível crescer em 
concorrência, numa colaboração saudável a 
ver os nossos alunos irem para outros países 
porque não têm onde estudar em Portugal. 
Portanto, [o excesso de médicos dentis-
tas] é uma falsa questão. É preciso ter 
uma leitura inteligente dos números, 
numa perspetiva que ajude as pessoas, 
de uma forma aberta e transparente, a 
refletirem sobre a realidade do mercado 
de trabalho.
Na verdade, tudo depende da procura, 
do acesso. Diz-se que a Organização 
Mundial de Saúde recomenda um médi-
co dentista para 1500 ou 2000 pessoas, 
mas não é assim. A OMS não tem uma 
recomendação desse género. O número 

CAPACIDADE DE 
INTEGRAR A MUDANÇA

O ex-bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas olha para a 
Medicina Dentária em Portugal 
como assentando numa formação 
de qualidade, mas que considera 
ter desafios pela frente. E os 
desafios que identifica prendem-se 
com novos modelos de ensino, 
nomeadamente os que advêm 
das tecnologias digitais e da 
Inteligência Artificial, dos modelos 
tridimensionais, dos sensores e 
da robótica. Além disso, diz que 
o ensino corre, muitas vezes, 
à distância, com abordagens 
totalmente diferentes das 
convencionais. 
Na sua opinião, as faculdades 
acompanham estas tendências: “A 
minha visão é que temos um ensino, 
genericamente, de qualidade e 
que as nossas instituições vão ser 
capazes de se adaptar à mudança 
estonteante que estamos a 
assistir.” Uma visão que – afirma – é 
também aplicável ao exercício da 
profissão. “E aí, a Ordem pode ter 
um papel determinante, afirmando 
a autonomia da nossa profissão, 
que é específica. É uma profissão 
da área da Medicina e da Saúde, 
mas tem uma especificidade muito 
própria, uma riqueza muito grande”, 
sublinha. Nessa riqueza inclui 
a capacidade de integração de 
meios tecnológicos, instrumentos 
e dispositivos, mas também dos 
registos eletrónicos dos doentes, 
considerando que existe “grande 
abertura” para incorporação da 
inovação. Ainda assim, deixa um 
comentário: “Estaria à espera que, 
nesta fase, já tivesse sido possível 
a Ordem assegurar que temos 
acesso aos registos eletrónicos 
do SNS. É muito penalizante 
não ter acesso ao registo das 
patologias e das terapêuticas dos 
doentes. Isso evitaria, por exemplo, 
duplicar exames e permitiria um 
conhecimento maior dos doentes.”
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“Há oportunidades na 
internacionalização 
da Medicina 
Dentária portuguesa, 
aproveitando  
o prestígio que  
a Ordem granjeou.  
A Ordem deve 
inspirar modelos  
de organização para 
sermos capazes de 
atrair, não apenas 
turistas para a 
gastronomia, mas 
também turistas  
para serem tratados  
na área da saúde oral” 

de médicos dentistas para uma popula-
ção depende de inúmeros fatores, nomea-
damente da procura e da acessibilidade.
O facto de termos faculdades de Medicina 
Dentária que, pela sua qualidade, conse-
guem atrair estudantes de outros países é 
um fator que traz riqueza a Portugal. É des-
ta forma integrada que temos de ver isto. 

Sendo, como diz, uma falta questão, onde 
é preciso atuar para criar acesso?
Deixámos na Ordem as bases das gran-
des áreas por onde é necessário cami-
nhar para promover o acesso à saúde 
oral, quer por via do setor privado, 
onde estão mais de 90% dos médicos 
dentistas, atuando como profissionais 
libertais, quer numa parceria públi-
co-privada como o designado cheque 
dentista, que foi um caso de estudo a 
nível internacional. Parece que, a par-
tir de uma determinada altura, não foi 
possível fazer evoluir o seu desígnio, 
que era chegar a mais gente, com mais 
condições, de forma mais alargada. E 
também no setor público, através da 
inserção de médicos dentistas no Servi-
ço Nacional de Saúde [SNS] dentro das 
necessidades económicas do País.
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PELOS PROFISSIONAIS 
LIBERAIS

Orlando Monteiro da Silva preside 
à direção da Associação Nacional 
dos Profissionais Liberais (ANPL), 
uma entidade que se assume como 
a voz interprofissional de defesa 
e promoção dos profissionais 
liberais, freelancers e consultores. 
Num artigo publicado no site 
Observador, escreve que estes 
profissionais são entendidos como 
os “detentores de qualificações 
de natureza intelectual, incluindo 
aquelas de índole artística e 
cultural, promovendo a sua 
responsabilidade, autonomia 
e independência no superior 
interesse dos consumidores e da 
comunidade em geral”.
No mesmo texto, dá conta de que, 
no Espaço Económico Europeu, 
um em cada seis trabalhadores por 
conta própria exerce a sua atividade 
profissional num setor relacionado 
com as profissões liberais e a 
tendência é para aumentar. Em 
Portugal, ultrapassam os 400.000 
profissionais regulamentados e mais 
de 200.000 exercendo atividades 
profissionais qualificadas, mas não 
regulamentadas.
Porém, no seu entender, “sem 
representação e defesa plena 
dos seus interesses nas vertentes 
económica, fiscal e proteção social”, 
uma situação que considera ser 
preciso enfrentar e alterar.
Defende, assim, a concretização 
do Estatuto do Profissional 
Liberal, para que em seu torno se 
consolide um edifício legislativo e 
regulamentar europeu e nacional 
que permita integrar, valorizar e 
enquadrar estes profissionais. 
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Depois julgo que os atuais órgãos 
sociais herdaram uma Ordem muito 
robusta, muito capaz, muito focada e 
que contribui muito na sua ação, jun-
tamente com outros atores e com ou-
tras profissionais – higienistas orais, 
protésicos dentários, assistentes den-
tários – para promover a literacia, a 
capacidade das pessoas de terem infor-
mação e de se consciencializarem da 
importância da saúde e, em particular, 
da saúde oral.
Esperamos essa continuidade, mas 
também ideias disruptivas e novos 
projetos por parte de quem criou a ex-
pectativa de mudança e de inovação. A 
mudança não é uma revolução, porque 
a Ordem não era uma folha em bran-
co. Estou confiante de que, nos anos 
mais próximos, sejam capazes de sur-
gir projetos que ajudem a focar no es-
sencial, que é precisamente fazer com 
que mais portugueses tenham acesso à 
Medicina Dentária.

A integração de médicos dentistas no 
Serviço Nacional de Saúde poderia 
ser uma resposta para promover uma 
maior acessibilidade?

Claro que sim. Os médicos dentistas 
estão, embora em pouco número, den-
tro do SNS. O atual diretor executivo, 
professor Fernando Araújo, e o pro-
fessor Adalberto Campos Ferreira, ex-
-ministro da Saúde, foram mentores da 
entrada de médicos dentistas no SNS, 
e foi até construída uma carreira nos 
Cuidados de Saúde Primários e nos 
cuidados hospitalares. Essa carreira 
esbarrou numa intransigência do Mi-
nistério das Finanças em aprovar o que 
já tinha sido consensualizado. É disso 
que estamos à espera. 
Mas, mais do que a carreira, temos de 
pensar no interesse público. É também 
chegar a mais pessoas, com qualidade. 
Dentro ou fora do SNS, eu diria que é 
relativamente indiferente. O que é pre-
ciso é termos acesso a cuidados de saú-
de oral de uma forma que seja o mais 
abrangente possível relativamente à 
população portuguesa. Não exclui-
ria nenhuma das vertentes – público, 
privado social, parcerias. A realida-
de é que, na esmagadora maioria dos 
países em que a Medicina Dentária é 
avançada, ela está fundamentalmente 
no setor privado. 
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Manuel Nunes foi reeleito presidente da Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas  
do Serviço Público (APOMED-SP). O dirigente continua a denunciar a situação ilegal em que muitos 
profissionais laboram no setor público e, em entrevista, argumenta que a situação se pode resolver, 

mesmo sem a criação da carreira especial no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Advoga que, para isso, 
só é necessário haver vontade política, cujos protagonistas, na sua opinião, têm  

“falta de literacia em saúde oral”.
Texto: Rita Vassal

MANUEL NUNES
PRESIDENTE DA APOMED-SP

SITUAÇÃO DE MÉDICOS 
DENTISTAS NO SNS 

“NÃO É ADMISSÍVEL NUM 
ESTADO DITO DE DIREITO”

Foi eleito em outubro passado para um 
novo mandato à frente da direção da 
APOMED-SP. Que balanço faz do ante-
rior mandato?
O anterior mandato foi condicionado 
pela pandemia que se estendeu a Por-
tugal e que obrigou a alterações fun-
cionais por todos conhecidas. Mesmo 
assim, não houve nenhum órgão de so-
berania, justiça incluída, nenhum parti-
do político, nenhuma comissão parla-
mentar, nenhuma entidade reguladora 
que a APOMED-SP não tivesse interpe-
lado no sentido de resolver, ou ajudar 
a resolver, a situação incompreensível 
em que se encontram os médicos den-
tistas dos serviços públicos. Não consi-
go imaginar um pretexto que seja para 
manter em situação laboral e funcional 
ilegal os médicos dentistas que laboram 
naqueles serviços. Não é admissível 
num Estado dito de Direito. E a lega-
lização que se pretende e se exige num 

Estado de Direito pode ser feita mesmo 
não existindo carreira.
Durante a pandemia elaborámos ainda 
alguns pareceres dirigidos aos médicos 
dentistas e que lhes foram dados a conhe-
cer, bem como às ARS [Administrações 
Regionais de Saúde] e aos ACES [Agru-
pamentos de Centros de Saúde] onde 
esses médicos dentistas se encontram em 
exercício de funções clínicas. 
Acresce ainda a assinatura de alguns pro-
tocolos com centros de investigação e 
com outras associações.

A APOMED-SP tem apontado vários 
problemas na integração dos médicos 
dentistas nos serviços públicos. Continua 
a considerar que a associação, e os mé-
dicos dentistas em geral, têm sido pouco 
ouvidos pela tutela e pelos decisores po-
líticos?
Há uma surdez crónica por parte de 
quem detém o poder. Tem sido assim 
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“Neste momento,  
na atual conjuntura, 
temos dois 
responsáveis pela 
saúde que defendem 
a criação das tão 
almejadas carreiras:  
o ministro da Saúde 
e o CEO do SNS. 
Assim sendo, não 
vejo nenhuma razão 
para que essas 
carreiras não sejam 
criadas”

com os chamados partidos do arco da 
governação e com as instituições por 
eles tuteladas. De resto, tem sido as-
sim com a maioria das entidades que 
referi anteriormente. As poucas enti-
dades que se dignaram responder aos 
ofícios enviados pela APOMED foi 
para informar que tinham tomado co-
nhecimento do assunto exposto. Nada 
mais. Recentemente, já neste mandato, 
fomos ouvidos pelo Bloco de Esquerda 
e, mais tarde, pelo Partido Socialista. 
O Bloco de Esquerda, na sequência 
desses encontros, apresentou na As-
sembleia da República um projeto 
para a criação de carreiras, que foi 
chumbado.

No seu discurso de abertura do 5.º En-
contro de Médicos Dentistas dos Serviços 
Públicos, durante o qual foi reeleito, co-
meçou por apontar como um dos proble-
mas do setor a separação entre a saúde 
oral, para higienistas, e a medicina dentá-
ria, para médicos dentistas, feita pela Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS). Que implicações práticas tem 
esta separação para a vida dos médicos 
dentistas no SNS?
A primeira ideia que me surge é a de 
tentar explicar à ACSS que a medicina 
dentária também se insere no âmbito da 
saúde oral. Será que a medicina dentária 
não contribui para a melhoria dos índices 
da saúde oral?
Depois, surgem outras preocupações: 
neste momento, temos médicos dentistas 
e higienistas orais distribuídos por várias 
unidades funcionais, verificando-se so-
breposição de competências entre essas 
unidades funcionais e, por vezes, alguma 
crispação entre os seus elementos. Esta 
separação, que não faz qualquer sentido, 
irá agravar mais estas situações. Quem 
fica a perder é, invariavelmente, o cida-
dão utilizador dos serviços.

Voltemos a uma das questões que mais 
tem ocupado a APOMED-SP: a criação 
da carreira especial de medicina dentá-
ria pelo Ministério da Saúde. Fernando 
Araújo, enquanto secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, fez aprovar e pu-
blicar o diploma legal das carreiras. Tem 

esperança de que agora, como diretor 
executivo do SNS, faça, finalmente, esta 
carreira sair do papel?
Todos esperamos que assim seja, até por 
uma questão de coerência em termos de 
organização e gestão do SNS. A não ser 
que a política de saúde do ministério te-
nha novas orientações, mas não é isso 
que tem sido publicamente dito pelos 
responsáveis, a começar pelo ministro. 
Também o atual ministro da Saúde, no 
tempo em que era secretário de Estado da 
ministra Ana Jorge, se mostrava favorá-
vel à criação da carreira para os médicos 
dentistas. Além das declarações públicas 
que proferia sobre o assunto, também lhe 
ouvi, pessoalmente, afirmar essa intenção 
de criar as carreiras. Referi-lhe a minha 
pouca fé naquilo que me estava a dizer. 
Certamente não se recorda, mas, na al-
tura, não apreciou a minha desconfiança 
nessa intenção. O tempo mostrou que eu 
tinha razão. Neste momento, na atual 
conjuntura, temos dois responsáveis pela 
saúde que defendem a criação das tão al-
mejadas carreiras: o ministro da Saúde e 

o CEO do SNS. Assim sendo, não vejo 
nenhuma razão para que essas carreiras 
não sejam criadas.

A criação da carreira especial de Me-
dicina Dentária no SNS iria resolver os 
problemas da profissão no setor público, 
nomeadamente a precariedade dos pro-
fissionais – que continuam a trabalhar 
em muitos casos a recibos verdes – e a ro-
tatividade resultante dessa precariedade?
Repare: os médicos dentistas que tra-
balham nos serviços públicos de saúde 
como prestadores de serviço, os tais 
recibos verdes, apenas têm deveres. E 
constituem a maioria destes profissio-
nais. Não lhes é reconhecido qualquer 
direito. Auferem remunerações que, de 
forma alguma, se podem dizer compa-
tíveis com a responsabilidade que se 
lhes pede, que não são sequer compatí-
veis com a dignidade a que têm direito 
enquanto cidadãos e profissionais com 
elevada qualificação académica. Se sur-
gir alguma oportunidade de ganhar um 
pouco melhor, é lógico que vão embora 
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“As URAP deviam 
integrar médicos 
dentistas se estes 
existissem no SNS, 
independentemente 
de terem ou não uma 
carreira definida”

e podem fazê-lo a todo o tempo, da mes-
ma forma que a todo o tempo podem 
ser dispensados de um dia para o outro, 
sem direito a qualquer indemnização ou 
explicação. 
Acrescem ainda as situações em que os 
médicos dentistas são coordenados, nos 
serviços públicos, por quem nada sabe 
de saúde oral, muito menos de medicina 
dentária. Claro que surgem problemas, 
desentendimentos, desmotivação. Logo, 
tudo propicia o abandono das funções 
que lhes foram atribuídas.
Os restantes médicos dentistas têm sido 
sistematicamente ignorados pela admi-
nistração central e regional. Parece que 
nunca existiram e que apenas passou a 
haver médicos dentistas, no setor públi-
co, em 2018. Acontece que há quem tra-
balhe no SNS desde 1988.

Consegue encontrar alguma razão para, 
depois de mais de três décadas a traba-
lharem no SNS, os médicos dentistas con-
tinuarem a ser trabalhadores precários 
no setor público?

A primeira razão que me ocorre é a fal-
ta de literacia em saúde oral por parte do 
poder político. A essa falta de literacia po-
demos juntar a falta de vontade política.
Sobressai, ainda, o desinteresse que a 
classe política tem evidenciado pela saú-
de dos cidadãos eleitores e pagadores de 
impostos. Afinal, não pode haver verda-
deira preocupação pela saúde dos cida-
dãos quando se lhes nega o direito a uma 
parte importante da saúde.
Finalmente, a falta de consideração e de 
respeito pelos profissionais.

“O DINHEIRO NÃO RESOLVE 
OS PROBLEMAS ESTRUTURAIS 
DOS SERVIÇOS”

Com o início da Reforma dos Cuidados 
de Saúde Primários, há cerca de 18 anos, 
houve um impulso no aumento da oferta 
de cuidados nos cuidados de saúde pri-
mários (CSP), com a expectativa de cria-
ção de novas unidades funcionais, como 
as unidades de recursos assistenciais par-
tilhados, as URAP, e as unidades de saúde 
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“Os médicos dentistas 
prestadores de 
serviços não têm 
direito a tempo 
de formação, não 
têm direito a estar 
doentes, não têm 
direito a tempo para 
coisa nenhuma a não 
ser para trabalhar  
a preços reduzidos.  
É a nova escravatura 
moderna”

oral, as USO. O que tem falhado, nestas 
quase duas décadas, na integração da me-
dicina dentária nesta reforma?
Permita-me que comece por duvidar 
que a reforma de 2008 tivesse aumen-
tado a oferta nos CSP. As USO não fo-
ram criadas pelo Decreto-Lei 28/2008 
de 22 de fevereiro, embora o artigo 7.º 
daquele diploma permita a criação de 
outras unidades funcionais no âmbito 
dos ACES, assim se justifique a sua exis-
tência.
Que eu tenha conhecimento existe ape-
nas uma USO criada em Portugal, mas 
sem qualquer expressão, já que a mes-
ma não existe nas plataformas eletró-
nicas do Ministério da Saúde. Também 
acredito que é muito mais cómodo não 
criar novas unidades funcionais ou ig-
norar as que vão surgindo, do que alte-
rar o software de registo de atividades 
dos ACES, se mesmo para as unidades 
que existem há registos deficitários.
Quanto às URAP pode dizer-se que as 
mesmas têm sido o parente pobre das 
unidades funcionais dos CSP. Ainda no 
tempo em que o Prof. Fernando Araújo 
era secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde foi criado um grupo de trabalho 
para a restruturação das URAP. Eu pró-
prio fiz parte desse grupo, em que tive 
a sorte de encontrar pessoas de grande 
valor e que, tal como na altura, mui-
to têm a dar ao País no que respeita à 
organização de serviços que permita 
ganhos em saúde para as populações. 
Foi feito um excelente trabalho. Com a 
mudança do Ministério da Saúde, tudo 
foi parar a uma qualquer gaveta, onde 
ainda deve estar.
As URAP deviam integrar médicos den-
tistas se estes existissem no SNS, inde-
pendentemente de terem ou não uma 
carreira definida. Mas o decreto-lei fala 
em técnicos de saúde oral, expressão que 
duvido que se adapte a médicos dentistas. 
Ainda que assim fosse, o que se verifica 
é que os escassos médicos dentistas exis-
tentes nos serviços estão espalhados por 
outras unidades funcionais, que não as 
URAP, além daqueles que são impedidos 
de fazerem parte de alguma unidade fun-
cional por serem “tarefeiros”. O decreto 
não está a ser cumprido.

O Programa de Recuperação e Resiliên-
cia aloca 465 milhões de euros ao alarga-
mento da resposta dos CSP. Poderá ser a 
oportunidade para reverter os problemas 
identificados na integração da Medicina 
Dentária nesse nível de cuidados?
Duvido que esses milhões todos sejam su-
ficientes para reverter os problemas que 
foram surgindo nos CSP. Espero, mesmo 
assim, que parte desse dinheiro seja alo-
cado à saúde oral. No entanto, permita-
-me uma observação: não é atirando di-
nheiro para cima dos problemas que eles 
se resolvem. No máximo, adiam-se. Se 
esses milhões não forem utilizados para 
reestruturar os serviços, então tudo vai 
voltar ao mesmo, em pouco tempo.
Trabalho no SNS há quase 35 anos e nos 
CSP há 33. Nunca vi as injeções de ca-
pital resolverem os problemas estruturais 
dos serviços.

E que avaliação faz do Programa Nacio-
nal da Promoção de Saúde Oral (PNP-
SO), uma iniciativa que nasceu em 2005 
e já conta com várias revisões? E que ex-
pectativas tem para os objetivos da nova 
timeline do documento para os anos de 
2021-2025?
O PNPSO enferma de vários defeitos, 
talvez impostos por interesses colaterais. 
O PNPSO carece de avaliação. O proje-
to cheque dentista, que parece absorver 
grande parte da atenção dedicada ao 
PNPSO, teve a sua última avaliação em 
2012. Os resultados dessa avaliação não 
são conhecidos, não vieram a público.
É também lógico considerar que o PNP-
SO 21-25 se integra no Plano Nacional 
de Saúde 21-30. Não faria sentido se as-
sim não fosse. As estatísticas oficiais mais 
recentes, conhecidas, sobre saúde oral, 
são de 2014. Como é que é possível pla-
near em saúde para a década de 20, com 
base no conhecimento da realidade de 
2014? Nada mudou desde então?
Mais, o PNPSO não traz uma única refe-
rência às novas orientações da Organiza-
ção Mundial da Saúde ou da Fédération 
Dentaire Internationale. Caminhamos 
isolados ou temos um saber maior? 
Os planos que vêm de cima para baixo 
nunca vingarão se não se alicerçarem na 
informação que vai de baixo para cima. 
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É muito fácil estar, comodamente, num 
gabinete, a escrever planos de ação, res-
peitando as teorias todas sobre os assun-
tos que se pretendem versar, sem ter em 
conta a realidade do País, sem conhecer a 
realidade de cada canto do País real. Es-
ses planos pouco resolvem.
Aguardemos pela prometida, mais uma 
vez, reestruturação do PNPSO e do seu 
Cheque Dentista e aí, sim, vai ser possível 
perspetivar o futuro. 

Apesar dos problemas identificados pela 
APOMED-SP e sentidos na prática pelos 
profissionais, notou na sua intervenção 
na reunião anual da associação que pou-
co mais de 30% dos profissionais no SNS 
se inscreveram no encontro. Sente que 
estão desmotivados da luta pelos seus 
interesses profissionais? Como pretende, 
neste mandato, trazer novo dinamismo a 
estes profissionais?
Quando se está num trabalho sem direitos 
em que qualquer minuto que se perca, seja 

qual for a razão, significa uma remunera-
ção mais baixa, a motivação por participar 
em reuniões, quaisquer que sejam os seus 
objetivos, é, supostamente, muito baixa.
Os médicos dentistas prestadores de ser-
viços não têm direito a tempo de forma-
ção, não têm direito a estar doentes, não 
têm direito a tempo para coisa nenhuma 
a não ser para trabalhar a preços reduzi-
dos. É a nova escravatura moderna.
A única forma de atuar, que me parece 
consistente com uma maior motivação, 
é envolver os mais jovens nos órgãos de 
decisão, executivos ou deliberativos, e 
dar-lhes a possibilidade de serem eles os 
“fazedores de coisas”. Resumindo, é ne-
cessário dar-lhes palco e permitir que as 
luzes da ribalta incidam sobre eles. Desde 
que bem formados, enquanto pessoas e 
profissionais, têm outra visão mais adap-
tada aos tempos contemporâneos e mais 
sangue na guelra para levar as coisas por 
diante, desde que não sejam, de forma in-
fundada, demasiado voluntariosos.

É ainda absolutamente necessário o espí-
rito de missão. É lógico que a sabedoria e 
a experiência que os mais velhos consegui-
ram creditar com o passar dos anos pode 
e deve servir de referência aos mais novos, 
se bem que, também aqui, é necessário ter 
alguma cautela. Interessa não condicionar 
o bem comum a interesses umbilicais e os 
mais velhos podem, eventualmente, não ser 
bons exemplos, devido aos vícios adquiri-
dos com o tempo. Mais do que nunca, re-
cordo-me com alguma frequência do dita-
do português “se o velho pudesse e o novo 
soubesse, nada haveria que não se fizesse”. 
É necessário também que as associações 
supostamente criadas para a defesa dos in-
teresses da coletividade interajam entre si, 
criando sinergias na prossecução dos obje-
tivos que dizem querer atingir, o que não 
acontece com a frequência desejada. É di-
fícil, mesmo, fazer acontecer essa interação.
Uma vez mais: lugar aos mais novos que, 
com alguma abnegação, pretendam me-
lhorar o futuro. 
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que trabalhem com radiações ionizantes, 
como é o caso da maioria dos médicos 
dentistas, definida juridicamente no De-
creto-Lei nº. 227/2008. 
Sempre defendemos que o caminho para 
esta questão era o diálogo e a negocia-
ção com as diversas entidades envolvidas, 
APA, IGAMAOT, governo, até porque o 
problema é antigo e surgiu por falta de 
colaboração entre quem redige as leis e 
os intervenientes diretos no setor.
Lideramos todo o processo em conso-
nância com esse princípio e, embora 
ainda não haja luz ao fundo do túnel, os 
diversos pareceres indicam que iremos 
adequar a formação, pois todos concor-
dam que não existe justificação para as 
100 horas atuais nem para o seu excessi-
vo, desproporcional e desconexo conteú-
do programático.
O sindicato fez todo esse caminho e tem 
tudo programado para que, assim que 
surja a alteração à lei, haja a indispen-
sável harmonização do nosso protocolo 
com a Escola Superior de Saúde do Porto.
Todo este percurso espelha a nossa mis-
são estatutária de defender e promover a 
formação profissional, por isso também 
temos apostado noutras formações ne-
cessárias para a nossa atividade de mé-
dicos dentistas, como o curso de suporte 
básico de vida com desfibrilhador auto-
mático externo (SBV/DAE) e o curso de 
formação de saúde higiene e segurança 
no trabalho (SST).
Temos também procurado estabelecer 
diversos protocolos e parcerias com vá-
rias empresas e entidades como forma de 
conseguir obter benefícios para os nossos 
associados. Esta é uma mais-valia impor-
tante, sempre presente e que procuramos 
estimular porquanto defender as condi-
ções de vida dos médicos dentistas, visan-
do a melhoria da qualidade de vida e o 
pleno emprego, é uma das nossas razões 
de existência.
Recentemente, melhorámos o nosso site, 
onde os nossos associados têm acesso a 
estas e outras informações, a bem dos 
médicos dentistas e da sua profissão. 

Pela criação da carreira no SNS

O Sindicato dos Médicos Dentistas fez 
dois anos em novembro passado. Apesar 
do pouco tempo de vida e de termos ini-
ciado este projeto a partir do zero, con-
tando unicamente com a dedicação dos 
colegas que se agruparam nesta iniciati-
va, durante este pequeno período de dois 
anos conseguimos dinamizar a classe. 
Criámos um movimento de união sin-
dical que, neste momento, representa a 
principal força motriz de defesa dos di-
reitos e interesses, quer socioeconómicos, 
quer profissionais dos médicos dentistas 
portugueses.
Temos vários projetos reivindicativos a 
decorrer, sendo que alguns são encarados 
como prioridades.  A criação da carreira 
especial de médico dentista no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) é um deles. 
A colocação de médicos dentistas no 
SNS continua a ser uma ilusão, pois, 
atualmente, não existe uma real carreira 
que permita aos médicos dentistas exer-
cerem a Medicina Dentária de forma 
digna. É preciso definir, por exemplo, a 
qualificação profissional para o exercício 
da profissão considerando o seu grau de 
complexidade, o conteúdo funcional, a 
estrutura de carreira, a grelha salarial e 
outras matérias fundamentais.
Outro ponto de trabalho é a necessida-
de de renegociar os cheques-dentista. O 
valor dos mesmos foi objeto de redução 
de 40 para 35 euros devido à conjuntura 
económica que se viveu há uma década. 
Na altura, o governo invocou que o “sa-
crifício” feito pelo país numa altura de 

contenção também deveria ser repartido 
pelos médicos dentistas.  Naturalmente, 
esse “sacrifício” tornou-se perpétuo, já 
para não falar que, na altura, se esquece-
ram propositadamente de que os médicos 
dentistas já faziam um esforço hercúleo 
para poder cumprir com as exigências 
dos tratamentos impostos. 
É completamente desajustado de qual-
quer realidade estabelecer, por exemplo, 
que para as crianças com 13 anos, que, 
normalmente, têm uma dentição comple-
ta de 28 dentes, o médico dentista tenha 
de tratar todos os dentes definitivos que 
necessitem de tratamento com o máximo 
de três cheques dentistas, que perfazem 
105 euros. Valendo-nos da célebre ex-
pressão: é só fazer as contas.
Sem rodeios, este é um cenário típico 
em que o Estado cumpre com uma das 
suas obrigações que é promover o Es-
tado Social à custa da exploração de 
toda uma classe profissional. É nossa 
opinião que o valor deve ser revisto e 
cada cheque dentista deve estar associa-
do a um ou dois tratamentos consoante 
a sua complexidade.
Outro  cenário que é de extrema impor-
tância é a falta de um contrato coletivo 
de trabalho (CCT), possibilidade presen-
te no Código do Trabalho e nas leis labo-
rais portuguesas.
Os incessantes atropelos à dignidade e 
autonomia profissional, aos direitos de 
trabalho (remuneratórios, subsídios, fé-
rias, etc...), a cartelização da Medicina 
Dentária por grandes grupos de saúde, 
seguros e planos de saúde sempre em 
prejuízo dos profissionais médicos den-
tistas que, muitas vezes, trabalham sem 
receber ordenado na vã esperança de que 
algo melhore, levam a que a inexistência 
de regulamentação que sirva de orienta-
ção para o relacionamento dos respetivos 
recursos humanos com as entidades em-
pregadoras seja uma das maiores lacunas 
neste momento da nossa profissão.
Por outro lado, não esquecemos também 
o problema da formação em Proteção e 
Segurança Radiológica dos profissionais 

João Neto
• Presidente do Sindicato dos Médicos Dentistas

TEMA DE CAPA
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O sistema de implantes PatentTM, 
concebido pela Zircon Medi-
cal, apresenta uma sustentação 

científica única. Quem o assegura é o es-
pecialista Marcel Wainwright, formador 
do curso avançado que decorreu no Porto 
a 4 de fevereiro. Realça, a propósito, que 
foram desenvolvidos estudos a 12 e 14 
anos, conduzidos por profissionais repu-
tados” e que comprovaram benefícios re-
lacionados com a osseointegração, a aus-
ência de peri-implantite e a aceitação do 
osso e dos tecidos moles. 
Um dos estudos retrospetivos, protagoni-
zado por uma equipa liderada pelo espe-
cialista holandês Felix Brüll, envolveu uma 
amostra de 74 doentes, ao longo de três 
anos consecutivos após a colocação dos 
implantes de zircónia. Foram colocados 66 
implantes de duas peças e 55 de uma peça. 
Ao fim de 18 meses, apenas três implantes 
falharam e foram, portanto, removidos, 
sendo que, após os três anos do estudo, a 
taxa de sobrevivência dos implantes era de 
96,5%. Os 118 implantes que permanece-
ram apresentavam condições mucosas sau-
dáveis. Os investigadores concluíram que 
os implantes de zircónia exibiram um de-
sempenho semelhante aos de titânio, com 
estabilidade óssea e dos tecidos moles. 
Uma outra pesquisa veio corroborar esta 
conclusão. Conduzido pelo investigador 
Jürgen Becker, este estudo prospetivo de 
coorte em dois anos concluiu que os im-
pantes de duas peças em zircónia com 

Estudos científicos  
e prática clínica confirmam
Implantes PatentTM: o mais 
próximo de um dente natural
Elevada aceitação do osso e dos tecidos moles, estabilidade comprovada e fácil recuperação: 
estas são algumas das vantagens do sistema de implantes em duas peças PatentTM, 
desenvolvido pela Zircon Medical. Vantagens que foram demonstradas a 4 de fevereiro,  
no Porto, num curso avançado conduzido pelo especialista Marcel Wainwright.
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pino de fibra de vidro podem ser utiliza-
dos clinicamente com sucesso. Verificou-se 
uma taxa de sobrevivência dos implantes 
de 95,8%, sem fraturas, sendo que todas 
as localizações mostraram um aumento 
da mucosa vestibular e um ganho na que-
ratinização do tecido. 
Na mesma linha são os resultados do 
recente estudo pré-clínico liderado pelo 
especialista Roland Glauser e publicado 
em setembro no International Journal of 
Implant Dentistry. Envolvendo testes em 
mandíbula de porco, concluiu que os im-
plantes PatentTM oferecem uma velocida-
de superior de osseointegração, uma taxa 
de sucesso elevada, bem como uma res-
posta dos tecidos moles muito semelhante 
à dos dentes naturais. 
Mais especificamente, o estudo identificou 
que a superfície rugosa do implante contri-
bui para a rápida formação óssea e para a 
osseointegração; e que, apesar de uma higie-
ne oral inexistente, o implante mostrou ape-
nas leves sinais de inflamação. Observou, 
ainda, uma adaptação favorável dos tecidos 
moles em tornou dos implantes, além de que 
a respetiva selagem permaneceu consistente 
após quatro semanas de cura. 
São precisamente estas as mais-valias que 
Marcel Wainwright destaca, evidenciando, 
em declarações à Saúde Oral, que o sistema 
de implantes em duas peças é diferenciador 
pela sua biocompatibilidade. Para isso con-
tribui o facto de não requerer parafuso para 

a integração óssea e de o pino ser feito de 
fibra de vidro, pelo que pode ser “facilmen-
te” preparado como um dente natural. “As 
forças carregadas na interface do implante 
são comparáveis às de um dente natural”, 
acrescenta, dando conta de que, a par da 
boa reabilitação óssea, também ocorre uma 
recuperação favorável dos tecidos moles. 
Acresce que, com o recurso a este siste-
ma, os médicos dentistas não precisam de 
materiais adicionais para a reabilitação 
protésica do implante. Por outro lado, o 
padrão de cura é muito mais favorável do 
que qualquer outro sistema. No seu con-
junto, a intervenção clínica é facilitada e 
economiza-se tempo no procedimento, 
seja na forma analógica, seja na digital.
O que está em causa não é tanto a maté-
ria-prima, isto é, a zircónia, que é utilizada 
em implantes há mais de 25 anos. “Incrível 
para mim é a rugosidade da superfície, que 
é cinco vezes maior do que em qualquer 
implante de zircónia. Como sabemos, a ru-
gosidade é crucial para promover a aderên-
cia celular nos primeiros minutos ou horas, 
pelo que, quanto maior, melhor”, explica o 
especialista, atual dentista chefe da clínica 
Integra, no Luxemburgo. 
“O nível protésico é idêntico ao de um 
dente natural, com o design a evitar a ru-
tura da espessura biológica. Os implantes 
devem, não apenas substituir o dente, mas 
também ser semelhantes na sua função e 
biologia. A aderência dos tecidos moles 

é similar à de um dentro natural, em al-
guns casos até melhor. Esta é, para mim, o 
avanço mais vantajoso, uma vez que, nos 
implantes de titânio, nunca foi possível al-
cançar uma aderência da fibra à superfície 
do implante”, realça.
Ainda comparando os implantes de zircó-
nia com os de titânio, Marcel Wainwright 
destaca que os primeiros têm a vantagem 
de os procedimentos serem muito fáceis e 
curtos, sem tampa cicatrizadora, de pro-
porcionarem uma melhor estética e res-
taurações como um dente natural. Além 
disso, não há limitações quanto às opções 
de tratamento protésico, fixo ou amovível.
Quer os ensaios retrospetivos, quer os 
prospetivos, convergiram na identificação 
de uma elevada taxa de sucesso a longo 
prazo, o que o formador do curso promo-
vido pela Zircon Medical atribui, sobretu-
do, ao material e à superfície. “A zircónia 
é jateada previamente, pelo que quais-
quer alterações devido ao processo de 
sinterização são inibidas. O Y-TZP é um 
material extremamente robusto e estável. 
Não testemunhei qualquer fratura de um 
implante Patent, nem qualquer problema 
relacionado com o pino de fibra de vidro. 
A rápida aderência celular é crucial para 
uma selagem rápida da camada subóssea e 
a da mucosa. Em relação à aderência bac-
teriana e à placa, sabemos, por vários es-
tudos, que a zircónia tem um desempenho 
superior ao titânio”, especifica. 
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O sucesso do implante
não deveria significar sempre 
sucesso a longo prazo?

Zircon Medical Management AG, Suíça

Os dados indicam que entre 10 e 50% dos implantes dentários 
integrados apresentam sinais de peri-implantite após 10 anos 
de funcionamento. A Zircon Medical acredita que este não 
deve ser o padrão da implantologia atual. Com o implante 
Patent™ pode-se afirmar que deu-se inicio a uma nova era na 
substituição da perda total ou parcial de dentes a longo prazo. 
De acordo com os estudos clínicos de longo prazo, os implantes 
Patent™ integrados de duas peças mostraram tecidos duros 
e moles saudáveis e estáveis após 9 anos  e nenhum sinal de 
peri-implantite mesmo depois de 12 anos de funcionamento. 

Saiba mais informação sobre o implante Patent™ – 
a solução de substituição da perda total ou parcial dentes –  
Visite-nos na IDS 2023 em Colônia de 14 a 18 de março!

Cicatrização rápida, tecidos moles saudáveis, 
níveis ósseos marginais estáveis. O sucesso a longo 
prazo de Patent™ foi comprovado cientifi camente.
Saiba mais em www.mypatent.com

O novo padrão na implantologia: 

Descubra 

Patent™ na IDS!

Sala 10.1  

Stand D-061
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O grupo Lusíadas iniciou a aposta da Medicina Dentária em 2021. No final 
de 2022, abriu a primeira unidade totalmente dedicada a esta área da saúde. 
Chama-se Lusíadas Dental Clínica Amoreiras e traz mais 15 cadeiras de cuidados 
de saúde oral ao país. 
Texto: Sara Pelicano   Fotografia: Ramon de Melo

Grupo Lusíadas aposta na medicina oral

Clínica nas Amoreiras, a primeira 
fora da unidade hospitalar

No coração de Lisboa, junto ao 
Amoreiras Plaza, o frenesim 
da cidade vive dias semelhantes 

ao do período pré-pandémico. Naquele 
edifício moderno da capital, no quinto 
andar, está instalada desde novembro a 
Lusíadas Dental Clínica Amoreiras, um 
espaço que contrasta com o burburinho 
da rua, uma vez que a serenidade pra-
ticamente se respira. Os tons castanhos 
e cremes e algum verde conseguido por 
pequenos canteiros internos transmitem 
essa calma considerada essencial, para 
uma visita ao dentista. 
A Lusíadas Dental Clínica Amoreiras 
promove cuidados de saúde oral e é a 
primeira unidade do grupo Lusíadas in-
teiramente dedicada a esta área da saúde. 
O atendimento personalizado, a multi-
disciplinariedade e o recurso a tecnolo-
gia de última geração são algumas das 
mais-valias deste projeto, que, em última 
análise, quer contribuir para a melhoria 
da saúde oral dos portugueses.
Neste amplo espaço, são prestados todos 
os serviços de medicina oral necessários 
ao bem-estar dos doentes. Além da área 
de receção e da sala de espera, que estão 
separadas, a clínica conta com 15 gabi-
netes – dois deles dedicados à Odonto-
pediatria –, duas salas de formação, um 
laboratório, uma sala de Imagiologia e 
sala de recobro. 
O objetivo é chegar a uma equipa de 
50 pessoas, entre profissionais médicos, 
assistentes e rececionistas. “O número 
de colaboradores pode variar conforme 
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“ALGUNS DOS 
NOSSOS DOENTES 
SÃO ESTRANGEIROS 
E PROCURAM-NOS 
POR ESTA VALÊNCIA: 
A POSSIBILIDADE DE 
REALIZAREM VÁRIOS 
PROCEDIMENTOS 
NO MESMO DIA”
DAVID ALEIXO, CMO 
DA LUSÍADAS DENTAL 
CLÍNICA AMOREIRAS

a reação que conseguimos estabelecer 
com a equipa”, explica o Chief Medical 
Officer (CMO) da Lusíadas Dental Clí-
nica Amoreiras, David Aleixo. O objeti-
vo – acrescenta – é ter uma equipa coe-
sa: “Tipicamente, no setor da Medicina 
Dentária, os médicos um dia trabalham 
numa clínica, outro dia noutra clínica. 
Queremos combater um pouco essa filo-
sofia, porque acreditamos que as equipas 
crescem e se constroem em conjunto.” 

UM ACOMPANHAMENTO 
PERSONALIZADO
O doente, quando chega à clínica, é ini-
cialmente visto por David Aleixo, que, 
nessa consulta, traça um plano de trata-
mento, sempre tendo a sensibilidade de 
conseguir interpretar as preocupações do 
doente e definir um plano de ação que vá 
ao encontro das suas expectativas. A par-
tir daqui o doente segue para as várias es-
pecialidades de que possa necessitar. “Na 
Medicina Dentária, tratamos o doente 
de uma forma muito personalizada e 
não queremos perder isso aqui, apesar 
de ser uma clínica de dimensões maiores 
comparativamente ao que normalmente 
encontramos no país. Gostamos que as 
pessoas conheçam a rececionista, o seu 

médico, toda a equipa”, comenta o mé-
dico dentista.
A clínica está, inclusive, preparada para, 
num único dia, proceder a vários trata-
mentos, mesmo que seja cirurgia para re-
moção total e colocação de novos dentes. 
Daí a existência de uma sala de recobro, 
para que o doente possa descansar en-
quanto os seus implantes são prepara-
dos no laboratório. “Alguns dos nossos 
doentes são estrangeiros e procuram-nos 
precisamente por esta valência: a possibi-
lidade de realizarem vários procedimen-
tos no mesmo dia”, sublinha o CMO da 
Lusíadas Dental Clínica Amoreiras.



CLÍNICA

“OS PRIVADOS 
TENDEM A 
CONTRIBUIR PARA 
ATENUAR ESSE 
DÉFICE DO SNS E, 
POR ISSO, ESPERO 
QUE, DAQUI A UNS 
ANOS, TODAS AS 
PESSOAS TENHAM 
CAPACIDADE PARA 
ACEDER A ESTES 
CUIDADOS DE SAÚDE 
SEM QUALQUER 
TIPO DE LIMITAÇÃO”
NUNO ESPANHA, CEO 
DA LUSÍADAS DENTAL
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O cuidado ao cliente é uma das carac-
terísticas que David Aleixo destaca na 
clínica que gere, referindo ainda que 
outro dos fatores diferenciadores é o 
facto de, por estar inserido num grupo 
de saúde, o trabalho multidisciplinar 
acontece além das fronteiras da me-
dicina oral e da Estomatologia. Uma 
das estratégias passa, precisamente, 
por, sempre que, numa consulta com 
o médico de família ou de outra espe-
cialidade numa das unidades de saúde 
Lusíadas, haja desconfiança de neces-
sidade de cuidados ao nível da cavi-
dade oral, encaminha-lo para uma das 
clínicas Lusíadas Dental. O contrário 
também é válido, ou seja, sempre que 
o médico dentista suspeite que os pro-
blemas da saúde oral de um doente 
possa ter outra origem, sob a alçada 
de outra especialidade médica, é feito 
esse encaminhamento. 

TORNAR A LUSÍADAS 
DENTAL NUMA REFERÊNCIA
Os cuidados de saúde oral sempre es-
tiveram integrados no grupo Lusíadas. 
Mas, ao longo dos últimos anos, foi 
tomando forma a ideia de ter espaços 
dedicados em exclusivo à Medicina 

Dentária. “A área da dentária sempre 
existiu dentro do grupo Lusíadas. Es-
tava um pouco à parte porque, no que 
respeita à forma de gestão, é um mun-
do particular quando comparado com 
o universo hospitalar”, explica o CEO 
da Lusíadas Dental, Nuno Espanha.

Na sua ótica, o futuro deste setor vai 
passar um pouco pelo que aconteceu 
com a saúde em geral: “Há 20 anos, tí-
nhamos uma amálgama de unidades de 
saúde, hoje 80% da atividade privada 
está nas mãos de três grandes players. 
O mesmo vai acontecer na dentária.” 
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O grupo identificou na medicina oral 
uma oportunidade de negócio porque, 
por um lado, é “um mercado de dimen-
são muito grande” e, por outro, “a le-
gislação cada vez mais complexa pode-
rá levar a que muitos profissionais não 
queiram gerir também as suas clínicas 
e prefiram trabalhar para terceiros”. 
Nuno Espanha sublinha, assim, que a 
Lusíadas “quis agarrar essa oportuni-
dade e posicionar-se como um player 
com a referência que já é”. 
A clínica no Amoreiras Plaza é o cul-
minar de algum tempo de experiência 
na área da dentária e representa “um 
grande desafio” ter uma unidade com 
15 cadeiras, “uma referência desde 
logo pela sua dimensão”. “A nossa 
posição está, claro, muito associada 
ao grupo Lusíadas, ou seja, contribuir 
para que todo o sistema de saúde oral 
funcione melhor e, nesse sentido, va-
mos estar onde as pessoas estão”, sus-
tenta. Atualmente, momento a Lusía-
das Dental possui dez clínicas, estando 
presente em Lisboa, Porto, Braga, 
Gaia e Almada, entre outras localida-
des. Cada uma destas unidades está 
adaptada à zona onde se insere. Nuno 
Espanha explica que “o perfil da uni-
dade das Amoreiras não será igual à da 
Amadora, de Braga ou do Algarve, por 
exemplo. Cada unidade tem as suas 
particularidades”. O que será sempre 
transversal é – frisa – “garantir a pres-

tação de serviços que vão ao encontro 
das necessidades da população”. 
A concluir, o CEO da Lusíadas Dental 
diz que “continuam a existir muitas 
lacunas no SNS ao nível da Medici-
na Dentária e a acessibilidade a estes 
cuidados de saúde continua a ser um 
problema”. “Os privados tendem a 
contribuir para atenuar esse défice do 
SNS e, por isso, espero que, daqui a 
uns anos, todas as pessoas tenham ca-
pacidade para aceder a estes cuidados 
de saúde sem qualquer tipo de limita-
ção, independentemente da entidade 
responsável pela prestação do cuidado 
de saúde”. 



OPINIÃO

quais a empresa ou a equipa clínica se 
regem, quais os objetivos a atingir e 
quais as competências que necessitam 
de ser desenvolvidas para se atingir a 
colaboração. 
Este paradigma de trabalho pode ter 
um impacto que vai além das equi-
pas de profissionais de cada clínica 
ou rede de clínicas. Pode servir toda a 
Medicina Dentária portuguesa e o que 
ela abrange, a partir do momento em 
que se compreende que há um propó-
sito maior como a ciência, a evolução 
das técnicas e dos materiais, a saúde, o 
bem-estar coletivo dos profissionais da 
classe, das suas famílias, da nossa so-
ciedade. Alguns profissionais brilhantes 
da nossa área estão a chegar mais longe 
porque alinham o seu porquê com esse 
propósito maior, guiam-se por valores 
como o serviço ao outro e por neces-
sidades humanas espirituais de cresci-
mento e contribuição. É essa a chave 
do sucesso. É por isso que, atualmente, 
nos encontramos integrados em equi-
pas interdisciplinares em contexto de 
investigação e em contexto clínico e 
terapêutico. Porque estamos a sair da 
“competição” ou da “cooperação” para 
a “colaboração”. Gostaria de deixar, 
em forma de desafio, a seguinte refle-
xão: em qual destes paradigmas é que 
você e a sua equipa se encontram neste 
início de ano? 

A colaboração é a chave

Uma das conquistas mais recentes da 
Medicina Dentária em Portugal é a in-
clusão da mesma em equipas interdis-
ciplinares em ambiente clínico e hospi-
talar a par de outras especialidades da 
Medicina. Falo, por exemplo, da área 
da periodontologia ou da área da ap-
neia do sono. Este triunfo advém de um 
paradigma que defendo firmemente: a 
colaboração. É tão simples que poderia 
terminar este artigo de opinião aqui. O 
que pretendo desenvolver é o que nos 
permite, enquanto indivíduos, chegar à 
colaboração. E o que ganhamos com ela.
Considero que nunca fomos ensinados 
verdadeiramente a colaborar. Não fo-
mos ensinados a ouvir o outro de forma 
empática para conseguirmos identificar 
os seus interesses, as suas necessidades 
e as suas intenções. Não fomos ensina-
dos a resolver problemas de forma a 
satisfazer plenamente todas as partes 
envolvidas. Não fomos ensinados a re-

conhecer que experienciamos emoções 
agradáveis (como a alegria, o entusias-
mo, o orgulho, a diversão, entre outras) 
ao socializar, ao elevar o outro, ao atin-
gir objetivos comuns, ao ver o outro 
a atingir os seus objetivos, nomeada-
mente quando o auxiliamos de alguma 
forma a crescer. Fomos, sim, ensinados 
a querer ser melhor do que o outro, a 
dar a melhor resposta, a ir mais longe 
do que ele, a alimentar comparações em 
busca do engrandecimento do ego. A 
diferença está na escolha entre rebaixar 
o outro ou elevá-lo. Trabalhar em equi-
pa impõe o desenvolvimento de com-
petências que não nos foram ensinadas 
em crianças, que não são automáticas e, 
que por isso, exigem esforço e compro-
misso para as desenvolvermos. Quem 
o faz refere que é um caminho sem re-
gresso, pois essas competências têm um 
impacto muito grande na qualidade dos 
relacionamentos e dos resultados obti-
dos em todas as áreas da vida.
Quero alertar para o facto de a cola-
boração não ser um ato de altruísmo, 
como muitas vezes é vista, mas, sim, 
um plano estratégico. “Se queres ir de-
pressa, vai sozinho. Se queres ir longe, 
vai acompanhado”, já assim dizia um 
antigo provérbio africano. Os líderes 
devem assumir a capacitação das suas 
equipas para a colaboração como uma 
prioridade, para que todos os seus 
membros trabalhem para um objetivo 
comum e para que cada contribuição 
individual traga sentimentos de orgu-
lho e satisfação pessoal, tendo em men-
te a finalidade de levar a equipa, o todo, 
mais longe. Isto só acontece quando te-
mos a capacidade de sair do nosso “eu” 
e daquilo que é diretamente proveitoso 
para nós individualmente. Engane-se 
quem pensa que as equipas sabem cola-
borar apenas porque sabem cooperar e 
trabalhar juntas. Tomar consciência do 
modelo de trabalho a que efetivamente 
recorremos é o primeiro passo para a 
evolução. Em seguida, é fundamental 
clarificar os valores de trabalho pelos 

Damiana Fernandes
• Higienista oral, coach e fundadora 
do Vida Pro e Plena
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“ESTAMOS A SAIR  
DA “COMPETIÇÃO”  
OU DA “COOPERAÇÃO” 
PARA A “COLABORAÇÃO”. 
EM QUAL DESTES 
PARADIGMAS É QUE 
VOCÊ E A SUA EQUIPA 
SE ENCONTRAM NESTE 
INÍCIO DE ANO?
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Médica dentista pela Universidade do Porto e pela Universidade de São Paulo,  
Ana Rita Cardoso pretende aumentar a conscientização de profissionais de saúde  
e bem-estar sobre alternativas ambientalmente sustentáveis através do projeto que 
coordena desde 2020 no seu website e redes sociais, em que se assume como médica 
dentista ambientalista. Já colaborou com marcas, associações e projetos, deu palestras  
e escreveu artigos sobre a temática. Atualmente, estuda Economia e Gestão do Ambiente 
na Universidade do Porto, frequenta uma pós-graduação em Odontopediatria e está  
a direcionar a sua prática clínica para o atendimento de crianças.

O que dizem os especialistas em... 

Sustentabilidade ambiental

Medicina Dentária “verde”, porquê?
As consequências das práticas humanas no 
planeta tornam-se cada dia mais evidentes. 
O aquecimento global induz alterações cli-
máticas que causam verões mais secos com 
ondas de calor e invernos com maior preci-
pitação e inundações. Todas estas alterações 
levam à extinção de espécies e ao possível 
remapeamento do planeta, contribuindo 
para um desequilíbrio dos ecossistemas.
A Medicina Dentária é uma profissão que 
contribui em muito com resíduos poluen-
tes, consumo de água e energia bastante 
elevados e enorme desperdício de materiais 
descartáveis. Por estas razões, constitui 
uma ameaça para o meio ambiente e revela 
a necessidade de esta prática clínica ser am-
bientalmente sensível e direcionada para 
a sustentabilidade ambiental. A Medicina 
Dentária “verde” pode ser entendida como 
uma abordagem alternativa à Medicina 
Dentária convencional, dado que ambicio-
na reduzir o impacto ambiental das suas 
práticas, mantendo o nível de consumo 
de recursos em harmonia com a economia 
da natureza, salvaguardando o ambiente 
externo através da redução de resíduos e 
promovendo o bem-estar de todos aqueles 
no ambiente clínico, mantendo os produtos 
químicos fora do ar respirável.

Como posso tornar a minha prática e o 
meu consultório mais sustentáveis?
Para tornar a transição possível é preciso 
muito mais do que reciclar papel e plás-
tico de escritório.  É necessária uma mu-
dança dos padrões de consumo. 

NA PRÁTICA, RECOMENDA-SE:
• Procedimentos restauradores dentários 
livres de amálgama e, consequentemente, 
de mercúrio;
• Sistema radiológico digital, em vez do 
tradicional;
• Desinfetantes e produtos de limpeza en-
zimáticos, biodegradáveis, não tóxicos e 
não clorados;
• Reciclagem de metais pesados, como 
mercúrio, prata e chumbo;
• Materiais reutilizáveis, em vez de des-
cartáveis;
• Materiais em aço inoxidável, metálicos 
e outros autoclaváveis;
• Toalhas de algodão de bloco operató-
rio, como babetes dos pacientes;
• Toucas e panos de limpeza em algodão, 
em vez de toalhitas descartáveis, para a 
limpeza do consultório;
• Programa de esterilização mais susten-
tável: reciclar mangas da autoclave e/ou 
ponderar o uso de caixas metálicas per-
furadas e folhas de esterilização;
• Evitar materiais em pequenas doses in-
dividuais descartáveis.

NA GESTÃO DO CONSULTÓRIO:
• Converter o sistema de registos clíni-
cos dos pacientes em papel para regis-
tos digitais;
• Combinar procedimentos e fazer mar-
cações de familiares e/ou pessoas que vi-
vam juntar em horários próximos, para 
reduzir o número de visitas e viagens;
• Sempre que possível, reciclar alumínio, 
vidro, plástico, papel e metal;

“A MEDICINA 
DENTÁRIA É UMA 
PROFISSÃO QUE 
CONTRIBUI EM 
MUITO COM 
RESÍDUOS 
POLUENTES, 
CONSUMO DE 
ÁGUA E ENERGIA 
BASTANTE ELEVADOS 
E ENORME 
DESPERDÍCIO 
DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS
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• Quando for necessária a compra de um 
material descartável plástico, escolher 
aqueles que têm na sua composição po-
lietileno (PE), polipropileno (PP) e teref-
talato de polietileno (PET), ao invés de 
PVC e policarbonato;
• Autoclismo com descarga dupla, em vez 
da convencional;
• Sensores de movimento nas torneiras;
• Termostatos automáticos em sistemas 
de aquecimento/arrefecimento;
• Dispositivos de escritório (impressoras, 
computadores) e gerais energeticamente 
eficientes;
• Desligar os aparelhos quando não estão 
em uso;

• Iluminação LED ou fluorescente compac-
ta, em vez de halogénea/incandescente;
• Iluminação com sensores de movimento 
em áreas onde as luzes possam ser apaga-
das a maior parte do tempo;
• Encomendas em volume e pedidos com-
binados, para que se reduzam embala-
gens e transportes;
• Escolher os fabricantes e os serviços 
mais próximos;
• Uso de tecnologia digital, como, por exem-
plo, o sistema CAD/CAM e impressões den-
tárias digitais, que reduzem as viagens de 
pacientes para várias consultas e as idas de 
material para os laboratórios;
• Reutilizar as caixas do laboratório. 

“É PRECISO MUITO 
MAIS DO QUE 
RECICLAR PAPEL 
E PLÁSTICO DE 
ESCRITÓRIO. 
É NECESSÁRIA 
UMA MUDANÇA 
DOS PADRÕES 
DE CONSUMO
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O estudo “Environmental sustainability practices in portuguese dental 
clinics”, publicado na edição de dezembro da Revista da Sociedade 
Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), é pioneiro 
em Portugal. O trabalho inquiriu 245 diretores clínicos de consultórios 
dentários sobre práticas de sustentabilidade ambiental e concluiu que, 
apesar de algum caminho percorrido, ainda existem ações diárias nas 
clínicas que são contraproducentes para a saúde ambiental. Cristina 
Bettencourt Neves, uma das autoras do estudo, aponta, em entrevista  
à Saúde Oral, a necessidade de formação dos profissionais nesta área.
Texto: Rita Vassal

“É ao nível dos dispositivos  
e equipamentos médicos  
que as clínicas estão pior”

O que motivou a realização deste estudo 
sobre práticas ambientalmente sustentá-
veis nas clínicas dentárias portuguesas?
Este estudo advém da tese de mestrado 
integrado de um aluno da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa (FMDUL), o Nuno Santos, da 
qual fui orientadora e Sónia Mendes a 
coorientadora. 
O tema da sustentabilidade surgiu há três 
anos na disciplina de Gestão da FMDUL, 
da qual sou regente, e, como estou den-
tro destas temáticas, considerei que era 
bom começar a dar alguma formação 
aos alunos nesta área. Esse aluno fez um 
trabalho de grupo sobre sustentabilidade 
ambiental em clínicas dentárias, no qual 
fez a revisão de tudo o que existia na li-
teratura científica, e no ano a seguir fez 
a tese. 
A partir daí, os três tentámos perceber 
qual a importância que os médicos den-
tistas dão a esta questão, que é bastante 
inovadora e está na ordem do dia em to-
dos os setores, sobretudo nos que estão 
ligados à vertente da gestão.
É uma área que, certamente, no futuro 
será alvo de alguma exigência legal ou 
normativa [na Medicina Dentária] e, por 
isso, é importante dar alguma formação 
nesta matéria.

Este é o primeiro estudo que se debru-
çou sobre esta matéria a ser publicado 
em Portugal?
Na nossa faculdade houve também outro 
estudo, mas mais ligado ao conhecimento 
dos alunos [sobre a sustentabilidade am-
biental] e também já houve publicações 
ao nível de teses de mestrado. 
O que fizemos neste trabalho foi perceber 
o que já é feito ao nível da sustentabilida-
de ambiental pelos diretores clínicos nos 
gabinetes de Medicina Dentária. 
Também pensamos que, ao realizar este 
questionário aos diretores clínicos, ao qual 
recebemos 245 respostas, também estaría-
mos a dar alguma formação sobre o assun-
to. Como as perguntas eram muito diretas 
para saber se já faziam alguma daquelas 
ações, a ideia era também pôr as pessoas a 
pensar “eu também posso fazer isto”.
Tivemos feedback de alguns colegas, que, 
depois, nos pediram o questionário para 
tentarem implementar algumas coisas que 
são fáceis, mas em que a maioria dos dire-
tores clínicos nunca pensou sobre o assunto.

Em termos da revisão bibliográfica e da 
experiência que tem por lecionar este 
tema na FMDUL, o que é atualmente 
conhecido sobre o impacto ambiental do 
setor da medicina dentária?

Apesar de as empresas de Medicina Den-
tária serem poucas ao nível do número 
total de empresas, o impacto que têm no 
ambiente é importante, tanto no que toca 
ao consumo de recursos, como da produ-
ção de resíduos. 
No entanto, a literatura científica sobre 
as práticas implementadas em consultó-
rio não é muito vasta. Há mais literatu-
ra sobre a pegada carbónica ao nível de 
utensílios em casa – como a substituição 
para escovas de dentes ecológicas – e na 
área das práticas implementadas em clí-
nica não há muita investigação.

Em termos do impacto ambiental – tanto 
no que diz respeito ao consumo de recursos, 
como em termos de desperdício – pode dar 
alguns exemplos daquilo que é mais proble-
mático nas clínicas dentárias?
A produção de resíduos é bastante im-
portante, apesar de termos já algumas 
empresas que fazem a recolha desses 
resíduos, nomeadamente de amálgamas 
dentárias. Alguma legislação ao nível 
da legalização das clínicas já está orien-
tada para a necessidade do tratamento 
de resíduos, mas está pouco orientada 
para os dispositivos que podem ser reu-
tilizáveis e também nada refere sobre 
a necessidade de, com menos recursos, 
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GREEN DENTISTRY

Da amostra que auscultaram para 
esta publicação, que conclusão 
tira no caminho que está a ser 
percorrido em Portugal em 
relação ao green dentistry e à 
implementação dos quatro “R”  
- Reduzir, Reutilizar, Reciclar  
e Repensar?
Aponto a necessidade de apostar 
na formação. Quase 60% dos 
diretores clínicos referiram que 
esta temática é muito importante, 
mas reconheceram que têm algum 
desconhecimento sobre os custos 
associados e admitiram querer ter 
formação sobre estas matérias. 
Na FMD já há três anos que 
comecei a implementar numa 
disciplina do 5.º ano esta temática 
e recentemente formamos uma 
comissão para a sustentabilidade 
ambiental. Estamos a debruçar-nos, 
principalmente, na componente 
de educação, não só dos nossos 
alunos, como de todos os atores 
na faculdade. É importante dar 
nota de que formando alunos 
sobre esta temática vamos ter 
no futuro médicos dentistas que 
não só praticam estas ações 
ambientalmente mais sustentáveis 
nas clínicas, como também dão a 
conhecer aos seus doentes as ações 
que qualquer pessoa pode ter em 
casa para ter hábitos de saúde oral 
mais amigos do ambiente. Estamos 
a ter uma ação bastante dinâmica 
da faculdade para a formação dos 
nossos alunos e quem sabe, no 
futuro, incluiremos outros médicos 
dentistas que queiram aprender.
Também destaco o papel da 
Ordem dos Médicos Dentistas que 
ainda há pouco tempo publicou 
um manual sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável que 
a Organização das Nações Unidas 
divulgou e também tem um papel 
informativo importante. 

37

ser possível ter a mesma produção ao 
nível dos serviços. 
No estudo, concluímos que é ao nível dos 
dispositivos e equipamentos médicos que 
as clínicas estão pior. Está relacionado 
com uma mudança de paradigma, por-
que, quando comecei a minha prática clí-
nica, ainda havia muitos dispositivos que 
eram reutilizados, iam ao autoclave, eram 
esterilizados e eram reutilizados, como, 
por exemplo, os tabuleiros ou os aspira-
dores. Entretanto, fomos evoluindo para 
uma maior utilização de plásticos, como 
os babetes e outros itens, que podem ser 
reutilizáveis se devidamente esterilizados. 

No estudo foram realizadas questões em 
seis categorias de gestão: dispositivos e 
equipamentos, amálgama dentária, ima-
giologia, papel, energia e água. Quais as 
principais conclusões que retiraram das 
respostas dos diretores clínicos sobre a 
sustentabilidade das práticas clínicas nos 
consultórios nacionais?
Na gestão da energia, uma percenta-
gem elevada de médicos dentistas, cerca 
de 85%, afirmou desligar os aparelhos 
quando não estão em uso, ou seja, não 
os deixam em stand by, quase 80% já 
substituiu as lâmpadas de halogéneo por 
iluminação LED e também quase 80% já 
tem sensores de movimento que permi-
tem ligar as luzes apenas quando alguém 
está presente. 
No que diz respeito ao consumo de água, 
nomeadamente no uso da cuspideira, a 
maioria [dos equipamentos] tem tempo-
rizador. É algo que já vem incluído quan-
do compramos as cadeiras de Medicina 
Dentária e quase 90% das clínicas já tem 
esta medida implementada.
No uso de papel, também há uma percenta-
gem importante, cerca de 85%, que já tem 
programas digitais de gestão de pacientes e, 
por isso, as faturas e os processos clínicos 
em papel já foram substituídos pelo digital, 
o que também é relevante. Também pelo 
lado positivo, 75% dos diretores clínicos 
reconheceram fazer reciclagem do papel 
que utiliza, mas, por outro lado, cerca de 
60% não utiliza papel reciclado.
Outro aspeto relevante abordado foi a 
gestão dos resíduos dos dispositivos e 
equipamentos médicos. Por exemplo, um 

“QUASE 60% DOS 
DIRETORES CLÍNICOS 
REFERIRAM QUE ESTA 
TEMÁTICA É MUITO 
IMPORTANTE, MAS 
RECONHECERAM 
QUE TÊM ALGUM 
DESCONHECIMENTO 
SOBRE OS CUSTOS 
ASSOCIADOS  
E ADMITIRAM QUERER 
TER FORMAÇÃO SOBRE 
ESTAS MATÉRIAS”
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MAIS FORMAÇÃO

O que falta implementar no 
terreno para que as pessoas 
estejam mais focadas nestes 
assuntos? Há necessidade de 
maior regulamentação sobre 
práticas ambientalmente 
sustentáveis nas clínicas 
dentárias? A estas questões, 
Cristina Bettencourt Neves 
responde, frisando a “necessidade 
de ter mais formação, não só a 
nível pré-graduado, mas de toda 
a comunidade académica ano 
e também formar os diretores 
clínicos”. 
Assinala, igualmente, “outro facto 
importante” que tem presenciado: 
em empresas de outros setores 
há sempre um relatório anual 
de sustentabilidade. “Julgo que 
esse documento também vai 
acabar por abranger empresas de 
serviços de Medicina Dentária e, 
nesse âmbito, é bom as pessoas 
estarem a par do que podem fazer 
e do que estão ou não a respeitar. 
Penso que, mais tarde ou mais 
cedo, vai acontecer o pedido de 
relatórios e, se calhar, existirá 
uma regulamentação futura mais 
apertada.”
Frisa, no entanto, que o cenário é 
positivo no que à implementação 
de recolha de resíduos biológicos 
diz respeito. “Atualmente, para 
se abrir uma clínica dentária já 
temos de ter essas empresas, 
mas pode haver necessidade de 
implementar outras ações, como 
na utilização do plástico. Dou o 
exemplo dos copos, a substituição 
de copos de plástico por copos 
de papel também não resolve a 
produção de resíduos. Devemos 
focar mais no R de reutilizar do 
que no R de reciclar”. defende.

facto positivo é que 90% dos respondedo-
res reconheceram que usam equipamentos 
de proteção individual reutilizáveis.  
Uma ação que talvez seja fácil de im-
plementar, mas que ainda não é prática 
comum, é a utilização de copos reuti-
lizáveis. O ser reutilizáveis não é ser de 
plástico ou papel, mas, sim, de vidro ou 
aço inoxidável, que, depois, é devidamen-
te esterilizado. Apesar de simples, é algo 
que 62,5% dos diretores clínicos reco-
nheceu não utilizar.
Fazer reciclagem das embalagens ou se-
parar o plástico no caixote respetivo são 
ações fáceis de realizar, mas que não vão 
além dos 53,5% de implementação nas 
clínicas dos inquiridos. 
Na Imagiologia vimos que há uma per-
centagem muito elevada de utilização de 
sistemas digitais de imagiologia, cerca de 
80% responderam afirmativamente, o 
que leva a que haja uma grande diminui-
ção da produção de líquidos das películas 
de chumbo, o que é bastante positivo.
O tratamento da amálgama dentária é 
algo que está legislado e verificamos que 
80% dos diretores clínicos já não utiliza 
amálgama dentária e, não utilizando, tam-
bém não há excesso de lixo produzido. 
De qualquer maneira, dos que utilizam 
amálgama dentária, ainda há 10% que 
elimina os respetivos resíduos no lixo 

comum, o que é preocupante porque a 
percentagem devia ser zero. Temos de 
contratar uma empresa para fazer a reco-
lha dos resíduos de amálgama e se esta é 
eliminada na canalização é algo que pode 
ser prejudicial para a saúde pública.

Quais foram as maiores dificuldades 
identificadas para a implementação de 
medidas mais amigas do ambiente nas 
clínicas dentárias?
À cabeça surge o custo, nomeado em 
44,6% das respostas. Contudo, podemos 
lembrar o exemplo das lâmpadas LED 
em comparação com as lâmpadas de ha-
logénio. Quando se começaram a usar as 
lâmpadas LED estas eram, e ainda são, 
muito mais caras. No entanto, os estudos 
de eficiência energética mostraram que, 
apesar de serem inicialmente mais ca-
ras, as lâmpadas LED a longo prazo vão 
gerar uma poupança energética que vai 
compensar o custo inicial. 
O que interpreto é que as pessoas pensam 
logo à partida “eu não faço isto porque é 
mais caro”. É normal que pensem assim 
porque, efetivamente, ainda há pouca for-
mação nestas matérias e são necessários es-
tudos sobre as várias medidas sugeridas a 
mostrar que a curto prazo podem ser mais 
caras, mas, a partir de uma certa altura, 
esse investimento inicial vai compensar.
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“DOU O EXEMPLO DOS 
COPOS, A SUBSTITUIÇÃO  
DE COPOS DE PLÁSTICO 
POR COPOS DE PAPEL 
TAMBÉM NÃO RESOLVE  
A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS. 
DEVEMOS FOCAR MAIS NO 
“R” DE REUTILIZAR  
DO QUE NO “R”  
DE RECICLAR”

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

BOAS PRÁTICAS

• Cerca de 85% 
dos inquiridos afirmou 
desligar os aparelhos 
quando não estão em 
uso, ou seja, não os 
deixam em stand by.

• Quase 80% 
já substituiu as 
lâmpadas de 
halogéneo por 
iluminação LED.

• Quase 80% 
já tem sensores de 
movimento que 
permitem ligar as 
luzes apenas quando 
alguém está presente.

• Cerca de 

90% já instalou 
temporizador nas 
cuspideiras, como 
medida de poupança 
de água.

• Cerca de 85% 
possui programas 
digitais de gestão 
de pacientes, o que 
permite substituir as 
faturas e os processos 
clínicos em papel.

• 75% dos 
diretores clínicos 
fazem reciclagem do 
papel que utiliza, mas, 

cerca de 60% 
não utiliza papel 
reciclado.

• 90% dos 
respondedores usam 
equipamentos de 
proteção individual 
reutilizáveis.

• 62,5% dos 
diretores clínicos 
não usa copos 
reutilizáveis, isto 
é, de vidro ou aço 
inoxidável.

• Cerca de 80% 
usa sistemas digitais 
de Imagiologia, o que 
diminui a produção 
de líquidos das 
películas de chumbo.

informação também é uma barreira à im-
plementação de medidas de sustentabili-
dade ambiental. 

Fez a apresentação das conclusões do es-
tudo no Congresso Anual da SPEMD, em 
outubro passado. Que reações teve dos 
seus pares?
Apresentamos a todos os congressistas, 
não havia muito tempo para perguntas, 
mas notei que as pessoas estavam atentas 
e a pensar na temática. Provavelmente a 
pensar no que poderiam adotar no seu 
dia a dia que estivesse exposto no estudo, 
que acabou por ganhar o prémio de me-
lhor poster do congresso. 

É um investimento inicial que pode ser 
recuperado a prazo?
Sim e devem feitos mais estudos sobre 
sustentabilidade económica porque, na 
verdade, não há sustentabilidade am-
biental nas empresas sem haver susten-
tabilidade económica. Dou o exemplo 
das lâmpadas LED, porque são as que 
também utilizamos em casa, mas há ou-
tros exemplos, como a substituição dos 
copos, que, aparentemente, parece caro, 
mas os estudos feitos sobre viabilidade 
económica mostraram que, mais adiante, 
acaba por compensar. 
De frisar que 16,3% dos diretores clíni-
cos refere que a falta de formação e de 
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O impacto das doenças orais nas doenças cardiovasculares é reconhecido pelos médicos dentistas 
e pelos cardiologistas e valorizado na prática clínica, mas, apesar de existirem várias teorias  
e estudos há décadas, o tema está associado a alguma controvérsia. Os médicos dentistas Cristina 
Manso, Teresa de Lima Mayer e Tomás Amorim, e o cardiologista Luís Bronze partilham a sua visão 
no contexto do Dia Nacional do Doente Coronário, que se assinalou a 14 de fevereiro.
Texto: Cláudia Pinto

Saúde oral e saúde 
cardiovascular: que interações?

O contributo dos médicos dentis-
tas na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças, não só 

junto da comunidade, como de outros 
profissionais de saúde, é (re)conhecido. 
Na opinião de Cristina Manso, docente 
de Medicina Dentária Preventiva e Co-
munitária do Mestrado Integrado em Me-
dicina Dentária (MIMD) da Egas Moniz 

School of Health & Science, “o papel que 
os médicos dentistas têm desempenhado 
ao longo dos anos na sua prática liberal, 
sendo uma classe altamente empreende-
dora, tem sido extraordinário no acesso 
da população a mais e melhor saúde oral, 
e na literacia nesta área, diminuindo de 
forma drástica a carga de doença na po-
pulação portuguesa”. 

As escolas médico-dentárias e médicas 
formam “bons profissionais de Medici-
na Dentária e bons médicos”: “Estamos, 
desde sempre, dispostos a trabalhar em 
conjunto, a simular experiências, tam-
bém de forma altruísta, não dependentes 
de propostas isoladas, mas sim integra-
das, não só destas duas profissões, mas 
de muitas outras emergentes, integrando 
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a saúde, prevenindo a doença e qualifi-
cando o bem-estar dos nossos doentes.” 
Focando-se na sua experiência pessoal, 
Cristina Manso trabalhou durante cerca 
de uma década no Hospital da Marinha, 
em Lisboa, o que a ajudou a perceber 
o doente como um todo e a comunicar 
com distintas áreas da saúde. “Penso que 
a Medicina Dentária de âmbito hospita-
lar ou de ambulatório [integrada numa 
estrutura hospitalar], bem como a que é 
exercida no âmbito dos Cuidados de Saú-
de Primários, integram a visão sinérgica 
destas duas profissões”, afirma. 
Também Teresa de Lima Mayer, médica 
dentista nos Departamentos de Reabi-
litação Oral e Dentisteria Operatória 
do Hospital CUF Cascais, tem “aces-
so privilegiado” a equipas multidisci-
plinares no seu dia a dia profissional. 
“Trabalhar num hospital é claramente 
uma vantagem no sentido em que é pos-
sível um contacto direto entre todas as 
áreas médicas com uma fluidez e canais 
próprios de comunicação que têm mais 
valias para os doentes”, afiança. Como 
exemplos práticos, explica que, doentes 
com dispositivos implantados no cora-
ção, com próteses no coração ou com 
risco hemorrágico acrescidos por serem 
medicados com anticoagulantes, têm 
de ser tratados em combinação entre 
a Medicina Dentária e a Cardiologia 
“para evitar problemas sérios como 
as infeções cardíacas ou da cavidade 
oral”. Estes temas – considera – são 
muito relevantes nos doentes crónicos 
e podem ser abordados em consultas de 
Medicina Dentária.

ra importância e o real impacto da saúde 
oral na saúde sistémica geral”, sublinha.
Desde a década de 80 que é bem conhe-
cida a investigação no que diz respeito 
à doença periodontal e doenças cardio-
vasculares, suportada inclusivamente 
pela American Heart Association. “Con-
tudo, a melhor orientação e abordagem 
residem numa escovagem dentária rigo-
rosa que leve ao treino e à eliminação 
cuidada de placa bacteriana cariogénica 
ou periodontogénica, realizada pelo pró-
prio ou por um cuidador, vigiada ou não, 
com autonomia ou assistida, em grupos 

“"RECONHEÇO  
O DEVIDO MÉRITO  
A TODOS OS 
COLEGAS QUE 
EXERCEM E 
INTEGRAM ESTE 
SISTEMA [PÚBLICO], 
BEM COMO A 
INTERAÇÃO  
COM CAMPANHAS  
DE PROMOÇÃO  
DA SAÚDE  
E PREVENÇÃO  
DA DOENÇA”
CRISTINA MANSO, 
EGAS MONIZ SCHOOL 
OF HEALTH & SCIENCE

“ESTE É UM TEMA 
QUE MOVE A 
COMUNIDADE 
CIENTÍFICA HÁ 
DÉCADAS, NÃO 
É AMPLAMENTE 
ACEITE E ATÉ PODE 
SER VISTO COMO 
CONTROVERSO, 
SENDO NECESSÁRIA 
A REALIZAÇÃO DE 
MAIS ESTUDOS PARA 
AVALIAR A RELAÇÃO 
ENTRE ESTAS DUAS 
CONDIÇÕES”
TERESA DE LIMA MAYER, 
CUF CASCAIS

Portugal apresenta uma taxa de mor-
talidade de 29,5% associada a doenças 
cardiovasculares, enquadra a médica 
dentista, destacando que “uma observa-
ção surpreendente destes últimos anos, 
identificada através de vários estudos, re-
vela que indivíduos sem saúde oral (por 
exemplo, com doença periodontal) têm 
maior taxa de problemas cardiovascula-
res em comparação com indivíduos com 
saúde oral”. Significa isto que a saúde 
cardiovascular pode ser impactada pela 
saúde oral e vice-versa. “É nesta perspeti-
va bilateral que encontramos a verdadei-
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“EXISTEM VÁRIOS 
MECANISMOS, PELOS 
QUAIS, AS BACTÉRIAS DA 
DOENÇA PERIODONTAL 
PODEM CONTRIBUIR 
PARA O APARECIMENTO 
DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES, 
COMO O FACTO 
DE INDUZIREM 
A AGREGAÇÃO 
PLAQUETÁRIA,  
O QUE LEVA À 
FORMAÇÃO DE 
TROMBOS”
TOMÁS AMORIM, 
SPOT CLINIC

de risco, em doentes comprometidos 
sistemicamente e até mesmo em toda a 
população”, reforça Cristina Manso. 
Existem muitas outras doenças crónicas 
associadas à saúde oral e que têm vindo a 
ser cada vez mais estudadas com grandes 
amostras populacionais.
Por sua vez, Tomás Amorim, médico den-
tista na Spot Clinic e assistente convida-
do na Egas Moniz School of Health & 
Science, sustenta que é reconhecido que 
a presença de doença periodontal e de 
outras infeções orais pode influenciar e 
ser um fator de risco para o desenvolvi-
mento de diversas patologias sistémicas, 
como as doenças cardiovasculares. “A 
cavidade oral pode atuar como o local 
de origem para a disseminação de orga-
nismos patogénicos, especialmente em 
pacientes imunocomprometidos.” Sabe-
-se também que alguns fatores de risco 
são comuns à doença periodontal e às 
doenças cardiovasculares, como o taba-
co, o stress, a raça, o envelhecimento, 
entre outros. Além disso, “existem vários 
mecanismos pelos quais as bactérias da 
doença periodontal podem contribuir 
para o aparecimento de doenças cardio-
vasculares, como o facto de induzirem a 
agregação plaquetária, o que leva à for-
mação de trombos.” Por outro lado, as 
doenças sistémicas também influenciam 
a saúde oral, seja de forma direta – pela 
própria doença –, seja de forma indireta, 
pelos tratamentos, medicação ou hábitos 
alterados, sublinha.
Cristina Manso sublinha que “todas as 
doenças orais que desencadeiam inflama-
ção e / ou infeção dos tecidos adjacentes, 
duros ou moles da cavidade oral, onde 
exista disseminação de metabolitos bac-
terianos e mediadores inflamatórios para 
a corrente sanguínea (como a invasão por 
carie dentária ou doença periodontal), e 
fatores imunológicos associados a um 
hospedeiro suscetível poderão ter con-
sequências, de impacto mais ou menos 
grave, na saúde do coração e do sistema 
circulatório”. Estas manifestações podem 
ocorrer de forma aguda ou crónica, sen-
do que “a inflamação geral de baixo grau 
desencadeada por infeções orais pode ex-
plicar muitos problemas e complicações 
ao nível do órgão”.

No caso específico da Spot Clinic, alguns 
doentes são referenciados por médicos 
de várias especialidades, entre os quais, 
cardiologistas. E o contrário também 
acontece. “É fundamental a interligação 
entre as várias especialidades e a chave 
do sucesso é a comunicação. Atualmen-
te, é mais fácil realizar consultas entre 
as várias especialidades com recurso às 
novas tecnologias de comunicação. É 
possível o paciente estar na nossa clínica 
e realizarmos uma consulta com o médi-
co cardiologista”, destaca.
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“UM MANTRA A 
REPETIR DEVERÁ 
SER: CUIDAR DA 
SAÚDE ORAL É 
PREVENIR A DOENÇA 
CARDIOVASCULAR”

TEMA NÃO É 
TOTALMENTE CONSENSUAL
O cardiologista Luís Bronze, presiden-
te da Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão e professor na Universidade da 
Beira Interior, explica que, “de forma 
simples, sabe-se que a inflamação sis-
témica, independente da sua origem, 
potencia a infamação a nível da ar-
téria. Deste modo, sabemos hoje que 
os doentes com doenças inflamatórias 
crónicas têm um risco ateroscleróti-
co acrescido”. A doença periodontal, 
enquanto forma clínica e frequente de 
inflamação, acaba por ser relevante 
e contribuir para o aparecimento da 
doença cardiovascular. “Um mantra a 
repetir deverá ser: cuidar da saúde oral 
é prevenir a doença cardiovascular.”
As doenças cardiovasculares com 
maior impacto são o enfarte do mio-
cárdio e o AVC, cujo “risco diminui 
se a saúde oral melhorar”. “Outras 
doenças, de etiologia infeciosa, como a 
endocardite valvular, podem ser dire-
tamente potenciadas pelas infeções da 
cavidade oral”, acrescenta. Por outro 
lado, “muitas doenças cardíacas têm 
implicações na saúde oral, desde logo 
pela necessidade de fazer anti-trombó-
ticos, que são agentes terapêuticos que 
potenciam o risco hemorrágico, muitas 
vezes, manifesto na cavidade oral”.
Apesar do bom caminho que tem sido 
feito, o cardiologista considera que o 
acesso público facilitado é especialmen-
te importante em tempos de crise como 
os que se vivem atualmente. “Para me-
lhorar o impacto das doenças orais e das 
doenças do coração seria necessário ha-
ver um maior acesso público a médicos 
dentistas e/ou higienistas orais, em par-
ticular, nos centros de saúde. Isso, sim, 
melhoraria o acesso dos doentes cardio-
vasculares a uma melhor saúde oral.” 
Cristina Manso denota, a este propósi-
to, o reconhecimento que deve ser atri-
buído “a todos os colegas que exercem e 
integram este sistema, bem como a inte-
ração com campanhas de promoção da 
saúde e prevenção da doença”. 
Não obstante as interações identifica-
das, o tema não tem sido totalmente 
consensual. “É fundamental perceber 

que o tratamento da doença oral não 
irá necessariamente melhorar a doen-
ça cardiovascular, sendo a doença oral 
um fator de risco para as doenças car-
diovasculares”, realça Teresa de Lima 
Mayer. Tomás Amorim corrobora esta 
opinião e afirma que as doenças cardio-
vasculares não têm implicações diretas 
a nível da saúde oral, se bem que o con-
trário seja diferente: é que “a periodon-
tite, em situações não controladas, pode 
potenciar um agravamento do quadro 
clínico das doenças cardiovasculares”.
Segundo as conclusões do trabalho 
“Relação entre saúde oral e saúde sis-
témica”, tese com vista à atribuição 
do grau de mestre no âmbito do ciclo 
de estudos de Mestrado Integrado em 
Medicina da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra, da auto-
ria de Sarah Carolyn Caetano Stokreef, 
a doença periodontal está associada a 
níveis aumentados de PCR, biomarca-
dor de infeção, estando provavelmente 
envolvida na patogénese de doenças 
cardiovasculares. “As bactérias orais 
estão envolvidas na formação da placa 
aterosclerótica. Mas, são necessários 
mais estudos para comprovar uma re-
lação entre a doença periodontal e as 
doenças cardiovasculares”. A autora 
concluiu ainda que “é evidente que a 
manutenção da saúde oral é importan-
te para uma vida saudável. Quando 
necessário, o tratamento periodontal 
deve ser realizado precocemente, de 
forma a diminuir a morbi/mortalidade 
associada às doenças sistémicas”.
À data desta tese de mestrado, a aluna do 
6.º ano indicava que as descobertas dos es-
tudos entre a periodontite e a doença car-
diovascular arterosclerótica “têm variado 
muito, determinando desde a ausência de 
uma relação causal até relações causais 
bastante fortes entre as duas condições”. 
As razões para tais discrepâncias incluíam 
variações da população em estudo, com 
pessoas “de diferentes grupos etários, di-
ferentes etnias e localizações geográficas 
e falta de definições estandardizadas e de 
medidas para periodontite tornando os 
dados difíceis de interpretar”.
Teresa de Lima Mayer sublinha que 
“este é um tema que move a comuni-
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INSIGHTS

Teresa de Lima Mayer, médica 
dentista do Hospital CUF 
Cascais, aborda algumas teorias 
sobre a relação entre doenças 
cardiovasculares e as doenças orais:
• A doença periodontal e as 
doenças cardiovasculares partilham 
características semelhantes, pois 
ambas são de etiologia crónica e 
multifatorial. 
• As mesmas bactérias responsáveis 
pela gengivite ou periodontite têm 
a capacidade de se deslocar através 
da corrente sanguínea com impacto 
nos vasos sanguíneos podendo 
ocorrer coágulos sanguíneos com 
possibilidade de provocar um 
ataque cardíaco ou um AVC. O 
que veio sustentar esta teoria foi a 
descoberta de bactérias orais em 
vasos ateroscleróticos distantes da 
cavidade oral. 
• A periodontite é, claramente, a 
doença com maior relevância e se 
não estiver controlada promove 
infeções recorrentes na cavidade 
oral, sendo estas condicionadas por 
bactérias que são libertadas para a 
circulação e tendo como possível 
consequência, a endocardite 
bacteriana.
• Outra teoria defende que a 
resposta imunológica do corpo, isto 
é, a inflamação, desencadeia uma 
cascata de danos vasculares no 
corpo inteiro, incluindo o coração e 
o cérebro. 
• Uma última opção é associar a 
falta de saúde oral com doenças 
cardiovasculares através de um fator 
comum que potencializa estes dois 
problemas, como fumar, sendo este 
um fator de risco para ambas as 
condições. 
• Outros fatores identificados 
foram o difícil acesso a cuidados de 
saúde e a falta de exercício físico, 
ou seja, pessoas que negligenciam 
a sua saúde geral têm maior 
probabilidade de contrair doenças 
orais e doenças cardiovasculares.

“PARA MELHORAR 
O IMPACTO DAS 
DOENÇAS ORAIS 
E DOENÇAS DO 
CORAÇÃO SERIA 
NECESSÁRIO HAVER 
UM MAIOR ACESSO 
PÚBLICO A MÉDICOS 
DENTISTAS E/OU 
HIGIENISTAS ORAIS, 
EM PARTICULAR, 
NOS CENTROS  
DE SAÚDE” 
LUÍS BRONZE, 
SOCIEDADE 
PORTUGUESA  
DE HIPERTENSÃO

dade científica há décadas, não é am-
plamente aceite e até pode ser visto 
como controverso, sendo necessária a 
realização de mais estudos para avaliar 
a relação entre estas duas condições”.
E de que forma se pode sensibilizar 
os futuros profissionais do setor para 
esta multidisciplinaridade? “Os atuais 
e futuros médicos dentistas da Egas 
Moniz School of Health & Science 
adquirem competências no domínio 
translacional e interdisciplinar, em dis-
tintas unidades curriculares e realizam 
atividades extracurriculares, de enri-
quecimento curricular, ao longo dos 
anos, praticando uma cidadania ativa 
junto da comunidade”, assegura Cris-
tina Manso. Através de programas pe-
dagógicos “atrativos e cientificamente 
desafiadores com objetivos de apren-
dizagem bem definidos e com metodo-
logias de aprendizagem inovadoras e 
centradas no estudante, nos 4.º e 5.º 
anos, em ambiente clínico tutelado, o 
estudante tem a sua aula clínica com 
pacientes reais integrando e interligan-
do o treino e as competências adquiri-
das e as que deve adquirir.” 
A história clínica de cada pessoa é es-
sencial para salvaguardar a saúde oral 
e é devidamente sinalizada em consul-
tas de medicina dentária. “Qualquer 
profissão médica, à partida, terá de 
salvaguardar a sua área de especiali-
dade, sendo que no culminar da sua 
abordagem deve ter sempre em consi-
deração o seu impacto na saúde geral 
e sistémica do doente. Ao detetarmos 
doentes crónicos, como é o caso de 
doentes cardíacos, definimos a nossa 
abordagem em consulta”, defende Te-
resa de Lima Mayer. 
Tanto os médicos dentistas como os 
higienistas orais desempenham o papel 
essencial de tratar as patologias orais, 
mas também ao nível da “manutenção, 
sensibilização e promoção da saúde 
oral e geral”, entende Tomás Amorim. 
“Como profissionais de saúde não nos 
podemos centrar apenas no tratamen-
to da boca ou dos dentes. Temos de 
sensibilizar os pacientes para um estilo 
de vida saudável e para hábitos de hi-
giene oral”, reforça. 
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Mariana Barcelos Vaz, jovem dentista portuguesa, pertence a uma geração  
em que conhecer o mundo faz parte do ADN. Já esteve na Guiné-Bissau, na Irlanda  
e atualmente vive em França. É emigrante, mas não se sente assim. Há uma constante 
ligação “à terra”, por isso, emigrar é, na realidade, viver entre dois países. 
Texto: Sara Pelicano

Num mundo globalizado,  
emigrar é viver entre países

O s fluxos migratórios fazem 
parte da história de Portu-
gal. Na década de 1960, por 

exemplo, muitos portugueses emigra-
ram para França, Suíça, Luxemburgo, 
entre outros destinos, na expectativa 

de encontrar melhores condições de 
vida. 
A emigração continua a estar presente 
entre a população portuguesa, mas, hoje 
em dia, os jovens que procuram traba-
lham noutros países não o fazem para 

fugir da pobreza. Há, claro, a motivação 
de conseguir melhores condições de tra-
balho, mas, sobretudo, há um sentimento 
de pertencer a um mundo globalizado, 
no qual se pode viver num país e rapi-
damente chegar a Portugal, sem sentir 
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o peso que a emigração teve em tempos 
pretéritos.
Este é o caso de Mariana Barcelos Vaz. 
A jovem médica dentista vive atualmente 
em Saint-Étienne, França, depois de uma 
experiência profissional na Irlanda. “Eu 
sou emigrante, mas não me vejo como 
uma. Estou muito tempo em Portugal. 
Os acessos tecnológicos, os voos baratos, 
a vontade de toda a gente visitar, de ir 
e vir, atenuam uma pouco a ideia que, 
creio, a emigração teve no passado, ou 
seja, ser algo definitivo. Na nossa família, 
encaramos isto com muita naturalidade”, 
relata.
Mas, recuemos um pouco no tempo. A 
experiência além-fronteiras de Mariana, 
com um carácter profissional, começou 
em 2014 quando, após a conclusão do 
curso de Medicina Oral, em Lisboa, em-
barcou numa ação de voluntariado para 
a Guiné-Bissau ao abrigo da Organiza-

“SEMPRE QUIS FAZER 
VOLUNTARIADO 
NA MINHA ÁREA. 
CONHECER A 
REALIDADE DE 
OUTROS PAÍSES. 
APESAR DE MUITAS 
VEZES CRITICARMOS 
O NOSSO SISTEMA, 
NASCER EM 
PORTUGAL É  
UMA SORTE”

ção Não Governamental para o Desen-
volvimento Mundo a Sorrir. “Estive três 
meses na Guiné-Bissau. Tinha acabado a 
faculdade e pensava que sabia muito de 
Medicina Dentária, que sabia fazer uma 
extração, por exemplo, mas não sabia 
[risos]. Aqui, tive uma curva de aprendi-
zagem muito rápida”, recorda Mariana 
Barcelos Vaz. Foram três meses intensos 
que a fizeram crescer ao nível profis-
sional, mas também pessoal. “Sempre 
quis fazer voluntariado na minha área. 
Conhecer a realidade de outros países. 
Apesar de muitas vezes criticarmos o 
nosso sistema, nascer em Portugal é 
uma sorte” em comparação, sobretudo, 
com a realidade que veio a conhecer na 
Guiné-Bissau. 
Os dias eram passados no hospital/ma-
ternidade, onde prestavam cuidados de 
saúde oral. Outros dias viajavam para 
áreas mais remotas para prestar igual-

mente cuidados de saúde a pessoas que 
nunca tinham visto um médico dentista, 
nem nunca tiveram acesso a cuidados 
primários. A promoção da saúde oral foi 
outro dos trabalhos que Mariana desen-
volveu no âmbito desta experiência. “Às 
vezes, nos países em que há menos, as 
pessoas são mais gratas por tudo aquilo 
que têm e lhes dão”, desabafa.
Dezembro de 2014. Terminava a aven-
tura do voluntariado. Era tempo de 
voltar a Portugal e iniciar a sua carreira 
profissional de uma forma, por assim di-
zer, mais tradicional. Os recibos verdes, 
o trabalho em várias clínicas e ganhar 
à hora eram as condições que a aguar-
davam. “Esta é a realidade dos jovens 
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“OS ACESSOS 
TECNOLÓGICOS,  
OS VOOS BARATOS,  
A VONTADE DE TODA 
A GENTE VISITAR, DE 
IR E VIR, ATENUAM 
UMA POUCO  
A IDEIA QUE, CREIO, 
A EMIGRAÇÃO TEVE 
NO PASSADO, OU 
SEJA, SER ALGO 
DEFINITIVO”

médicos dentistas em Portugal”, comen-
ta Mariana Barcelos Vaz. Aos poucos, 
conseguiu ficar a trabalhar apenas para 
um grupo de clínicas, mas o apelo por 
conhecer mais mundo continuava laten-
te. O seu namorado teve uma oferta de 
trabalho na Irlanda e este foi o estímulo 
que faltava para deixar Portugal. Está-
vamos em 2018 e foram precisos seis 
meses para tratar de toda a burocra-
cia para obter o reconhecimento como 
médica dentista naquele país. “Depois 
desta fase, encontrar trabalho foi muito 
fácil”, recorda Mariana Barcelos Vaz. 
Guarda em si boas memórias desta fase 
da vida. Mas, a pandemia da Covid-19 e 
as restrições de deslocação colocaram em 

perspetiva a experiência no estrangeiro. “O 
meu filho nasceu no auge da pandemia. 
Quisemos que nascesse em Portugal e re-
gressámos. O meu namorado estava em te-
letrabalho. A partir daqui, percebemos que 
viver numa ilha era mais desafiante”, conta 
Mariana. Isso não significa, porém, que a 
jovem médica dentista tenha regressado 
simplesmente a Portugal. Depois de um 
ano de paragem, o caminho levou-a para 
França. Vive atualmente em Saint-Etiénne. 
“No limite, podemos sempre vir de carro”, 
afirma, esclarecendo, com estas palavras, 
que sair da Irlanda não se deveu ao facto 
de ser um país estrangeiro, mas tão sim-
plesmente por ser um local de acesso mais 
condicionado, sobretudo numa situação de 



WWW.SAUDEORAL.PT

48 MÉDICOS DENTISTAS PELO MUNDO

“Noto duas grandes diferenças nestas 
experiências relativamente a Portugal. 
Por um lado, como empregados das 
clínicas, temos mais condições, temos 
sempre um assistente, podemos escolher 
alguns materiais, da marca que enten-
dermos melhor e pedir a quantidade que 
quisermos. Depois, ao nível dos cuida-
dos de saúde na população. Na Irlanda, 
não há um sistema de saúde que inclua a 
Medicina Dentária. Os tratamentos são 
caros e pagos na totalidade pelo cida-
dão. Em França, há um sistema em que 
70% do valor do tratamento é coberto 

pelo Estado e os restantes 30% são pa-
gos pelo seguro que todos os cidadãos 
empregados têm de ter por obrigação 
legal. Quando falamos de cuidados pri-
mários de saúde oral em Franca, quase 
sempre as pessoas não pagam nada”, ex-
plica a médica dentista portuguesa.
Há quase dois anos que Mariana Barcelos 
Vaz está em França. Quando lhe pergun-
tamos sobre o futuro a reposta é simples: 
passa por Portugal e por França. “A van-
tagem da globalização é essa: tirar partido 
dos países que nem estão assim tão longe 
do nosso”, conclui. 

“COMO 
EMPREGADOS DAS 
CLÍNICAS, TEMOS 
MAIS CONDIÇÕES, 
TEMOS SEMPRE 
UM ASSISTENTE, 
PODEMOS 
ESCOLHER ALGUNS 
MATERIAIS, DA 
MARCA QUE 
ENTENDERMOS 
MELHOR E PEDIR A 
QUANTIDADE QUE 
QUISERMOS”

restrições de deslocação como aconteceu 
na fase de confinamentos e maiores exigên-
cias de segurança nas viagens de avião. 
A chegada a França, em 2021, foi um pou-
co diferente relativamente à experiência 
anterior. Entretanto, na Europa fora esta-
belecido um regime de equivalência dos 
cursos tirados num dos Estados-membros, 
sendo apenas necessário uma avaliação da 
língua. “No meu caso, foi exigente. Estive 
uma hora a falar em francês sobre casos 
clínicos”, partilha Mariana Barcelos Vaz. 
Ultrapassada esta avaliação, rapidamente 
estava a trabalhar numa clínica. 



A hipertensão é uma doença car-
diovascular que causa morte 
prematura, com uma prevalência 

mundial de cerca de 31,1%. O tratamen-
to de doentes com hipertensão divide-se em 
tratamento comportamental baseado em 
mudanças no estilo de vida, tais como per-
da de peso, redução da ingestão de sódio, 
e aumento da atividade física e tratamento 
farmacológico com fármacos anti hiperten-
sores nos seus diferentes grupos: inibidores 
da enzima conversora da angiotensina 
(ACEIs), bloqueadores dos recetores da 
angiotensina II (ARBs), bloqueadores dos 
canais de cálcio da dihidropiridina, tiazida, 
e diuréticos do tipo tiazida, e bloqueadores 
dos recetores beta-adrenérgicos.
A polpa dentária é um tecido altamente 
vascularizado, rodeado por paredes den-
tárias rígidas, o forame apical, e os canais 
acessórios são a única entrada para o den-
te. O forame apical, com os seus ramos 
terminais, forma uma rede vascular sob as 
células odontoblásticas; nutrem os tecidos, 
medeiam vários mecanismos inflamatórios 
agudos ou crónicos, bem como têm uma 
função restauradora dos tecidos pulpares e 
dentários.
Por outro lado, os testes que dependem da 
passagem da luz através do dente são um 
meio adequado para avaliar a vitalidade 
vascular e pulpar. Um oxímetro de polpa 
dentária é um método eficaz e objetivo de 
monitorizar a saturação de oxigénio. As 
técnicas de diagnóstico visual do fluxo san-
guíneo pulpar estão associadas ao conforto 

e facilidade de aplicação do doente, especial-
mente a oximetria de pulso. 
O estudo desenvolvido por uma equipa de 
investigadores da Universidade de Damas-
co, e publicado em janeiro último na revista 
Cureus, visava conhecer o efeito positivo ou 
negativo dos fármacos anti hipertensores de 
diferentes grupos nos valores da saturação 
de oxigénio da polpa dentária em doentes 
com hipertensão. Foi, portanto, realizado 
para avaliar a potencial associação entre 
os fármacos anti hipertensores e os valores 
da oximetria de pulso da polpa dentária em 
doentes hipertensos
A amostra estudada consistiu em 40 
participantes, distribuídos em dois gru-
pos: Grupo I (n=20): doentes com hi-
pertensão tratados com fármacos anti 
hipertensores, e Grupo II (n=20): par-
ticipantes saudáveis. Um oxímetro de 
pulso de dedo foi registado após um pe-
ríodo de descanso de 15 minutos pelo 
monitor de sinais vitais BCI.

O doente foi então solicitado a utilizar um 
enxaguamento bucal de digluconato de clo-
rexidina durante cinco minutos, e os dois 
oxímetros de pulso de polpa dentária para 
os incisivos superiores centrais também fo-
ram registados para todos os participantes. 
Os dados foram analisados utilizando o tes-
te Mann-Whitney U.
Os resultados mostraram não haver dife-
rença significativa entre os oxímetros de 
pulso dos dois grupos estudados (P-valor 
= 0,421). A saturação de oxigénio dos dois 
grupos de polpa dentária foi superior à do 
grupo de controlo com significância estatís-
tica (P=0,043, P=0,002).
De acordo com os autores, dentro da limi-
tação deste estudo, pode concluir-se que os 
fármacos anti hipertensores aumentam a 
saturação de oxigénio da polpa dentária em 
doentes com hipertensão que são tratados 
com fármacos anti hipertensores, havendo, 
assim, um efeito positivo destes fármacos na 
estimulação da polpa dentária. 

A versão integral do estudo pode ser lida em https://www.cureus.com/articles/131230-evaluation-of-the-effect-of-antihypertensive-drugs-on-the-values-of-
-dental-pulp-oxygen-saturation-in-hypertension-patients-a-case-control-study#!/

Anti hipertensores com efeito 
positivo na polpa dentária
Um estudo conduzido no Departamento de Medicina Oral e Radiologia da 
Universidade de Damasco, na Síria, tendo como investigador principal Wafaa 
Almosallam, concluiu que fármacos anti hipertensores aumentam a saturação 
de oxigénio da polpa dentária em doentes hipertensos.
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O centenário da maior feira mundial de Odontologia, o International Dental 
Show (IDS) vai ser comemorado entre os dias 14 e 18 de março deste ano, 
naquela que será a 40.ª edição, em Colónia, na Alemanha. Em contagem 
decrescente, as expectativas da organização são muito positivas.
Texto: Cláudia Pinto

IDS 2023: a ambição  
de moldar o futuro odontológico

É considerado o principal evento 
internacional da indústria farma-
cêutica na área da Odontologia, 

realiza-se a cada dois anos e, este ano, 
terá como tema principal ”100 years IDS 
– shaping the dental future”. Até à data 
de fecho desta edição já estavam inscritas 
1700 empresas de 60 países, mas a orga-
nização tem a expectativa de contar com 
2000 expositores de 65 países. Moldar 
o futuro odontológico é um dos grandes 
objetivos do IDS 2023.
Cerca de 75% das empresas expositoras 
que se inscreveram são de fora da Ale-
manha, o que, segundo a organização, 
demonstra “o carisma” deste evento. 
Além do país anfitrião, as participações 
esperadas são oriundas de Itália, da Re-
pública da Coreia, de França, do Japão, 
da Turquia, dos Estados Unidos, de Espa-
nha e da Suíça. Com uma área de exposi-
ção bruta de 180 mil metros quadrados, 
existirão quatro entradas que garantem 
que os expositores são distribuídos uni-
formemente.  
A 25 de janeiro, os avanços nos pre-
parativos do evento foram anuncia-
dos numa conferência de imprensa 
que contou com a presença de 50 jor-
nalistas especializados em Medicina 
Dentária, em meios de comunicação 
europeus. O presidente do Conselho 
Executivo da Associação da Indústria 
Dentária Alemã, Mark Stephen Pace, 
destacou “o impressionante sucesso 
do IDS desde os seus primeiros dias” 
e acrescentou que este evento “tornou-
-se ainda mais abrangente no mundo 
enquanto montra de inovação e indis-

“A PRINCIPAL FEIRA 
DA INDÚSTRIA 
DENTÁRIA OFERECE 
A OPORTUNIDADE 
IDEAL PARA ACEDER 
A UM MAIOR 
CONHECIMENTO 
SOBRE CONCEITOS 
E FERRAMENTAS 
ATUAIS PARA 
CUIDADOS 
DENTÁRIOS  
BEM-SUCEDIDOS"

pensável ponto de encontro da indús-
tria odontológica”. 
Por sua vez, o, chief operating officer 
do Centro de Exposições Koelnmesse, 
Oliver Frese, enfatizou o orgulho “em 
fazer parte da história e do sucesso do 
IDS desde há 30 anos”. Esta conferên-
cia contou ainda com a participação 
de Henner Bunke, membro da direção 
do Conselho Europeu de Dentistas, e 
de Juliane Winkelmann, do Observató-
rio Europeu de Sistemas e Políticas de 
Saúde, em Bruxelas. Ambos sublinha-
ram “o grande significado desta feira 
comercial” e quanto “o impulso da di-
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gitalização é crucial e traz valor”, ape-
sar de continuar a ser muito importante 
experimentar ao vivo os materiais e os 
componentes de Medicina Dentária, es-
senciais à prática clínica.
Henner Bunke constatou que “a Medici-
na Dentária tem assumido um papel mais 
preventivo nos últimos anos, ainda que 
os cuidados dentários e os tratamentos 
que conduzem à cura constituam enorme 
relevância”. Na sua perspetiva, “é im-
portante ir a feiras internacionais, como 
a do IDS, para conhecer e experimentar 
as inovações mais recentes”. Ou seja, a 
simbiose entre a presença física e a trans-
formação digital é profícua. 
Também Stephen Pace destacou o poder 
inovador do mercado odontológico e o 
papel que o IDS tem assumido enquanto 
plataforma para a inovação e as tendên-
cias de mercado.

APP DO IDS 2023 FACILITA 
A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
Através de uma aplicação digital dis-
ponível na App Store (iOS) ou na Play 
Store (Android), através do smartpho-
ne, os participantes podem planear e 
antecipar todos os pormenores da vi-
sita. Além da compra antecipada dos 
bilhetes, a emissão personalizada dos 
mesmos será assegurada.
Os participantes estão também, desde há 
mês e meio, integrados em reuniões e a 

fazer networking através da aplicação, po-
dendo beneficiar de algumas facilidades, 
como a pesquisa por expositores, país, 
salão ou produtos, a rede interativa com 
chat, a visão detalhada com informações 
sobre expositores e produtos, acesso ao 
programa do evento e transmissão ao vivo, 
compilação de uma lista de favoritos pes-
soais que pode ser exportado para o e-mail, 
mensagens, Dropbox, OneDrive, entre ou-
tros; plano de hall interativo, entre outros.
São esperados 160 mil expositores de 
60 países, entre médicos dentistas, la-

“ESTE EVENTO 
“TORNOU-SE AINDA 
MAIS ABRANGENTE 
NO MUNDO 
ENQUANTO MONTRA 
DE INOVAÇÃO E 
INDISPENSÁVEL 
PONTO DE 
ENCONTRO 
DA INDÚSTRIA 
ODONTOLÓGICA”

boratórios, indústria farmacêutica e 
parceiros comerciais de todo o mundo 
para um intercâmbio de conhecimento 
mundial.
O convite está feito e Stephen Pace re-
força que “a principal feira da indústria 
dentária oferece a oportunidade ideal 
para aceder a um maior conhecimento 
sobre conceitos e ferramentas atuais para 
cuidados dentários bem-sucedidos e para 
que os participantes possam envolver-se 
num intercâmbio com profissionais de 
todo o mundo”. 



Um relatório de caso

Implantes Core® para 
reabilitação mandibular 
e maxilar com atrofia combinada

dores na inserção de implantes dentários, 
estes implantes de menor diâmetro (e, por 
vezes, também de menor comprimento) 
são uma alternativa muito comum, que 
é cada vez mais utilizada, permitindo re-
solver casos completos (maxila e mandí-
bula) com um tempo cirúrgico mais curto 
através da redução da perfuração, menos 
trauma no leito recetor e maior previsibi-
lidade a longo prazo tanto do tratamento 
como de quaisquer futuras reintervenções 
que possam ser necessárias em algum 
momento13,21. Dada a versatilidade destes 
implantes e das próteses que podem ser 
utilizadas neles, são cada vez mais a es-
colha de muitos profissionais. Neste caso 
clínico, mostramos um caso reabilitado 
com implantes de plataforma e diâmetro 
reduzido (Core®-Biotechnology Institute) 
em ambos os arcos (maxila e mandíbula), 
obtendo uma resolução simples para um 
problema de atrofia combinada complexa.

CASO CLÍNICO
Apresentamos o caso de uma paciente fe-
minina de 59 anos que veio ao consultó-
rio dentário pedir tratamento para o seu 
edentulismo de longa data. Ela perdeu os 
dentes há muitos anos e foi reabilitada 
com implantes dentários superiores e in-
feriores e sobredentaduras. Os implantes 
inferiores falharam todos e os implantes 
superiores mostram sinais óbvios de pe-
ri-implantite e estão a causar-lhe dores e 
infeções repetidas. Além disso, as próte-
ses removíveis que a paciente está a usar 
não satisfazem os requisitos funcionais e 
estéticos que ela procura (figuras 1-2). O 
raio-X panorâmico inicial mostra os im-
plantes restantes com perda óssea eviden-

ósseo em largura, sem necessidade de o re-
generar13-16. Estas cirurgias minimamente 
invasivas em implantologia oral oferecem 
uma série de vantagens para o paciente 
(menos morbilidade, menos procedimen-
tos cirúrgicos, melhor recuperação pós-
-operatória) e para os cirurgiões (menores 
custos, menos tempo e, em alguns casos, 
simplificação da técnica cirúrgica)17. Os 
diâmetros dos implantes, atualmente, va-
riam de 2,5 mm a 7 mm, uma vasta gama, 
de modo que podem ser utilizados em 
diferentes técnicas cirúrgicas ou mesmo 
em disciplinas que não a dentisteria, tais 
como a ortodontia, em que são utilizados 
mini-implantes para alcançar pontos de 
ancoragem óssea. Atualmente, os implan-
tes “estreitos” são os de menos de 3,75 
mm de diâmetro, que são indicados para 
resolver atrofias horizontais (talas) ou 
como um implante único para a substitui-
ção de dentes com espaço mesiodistal re-
duzido e pouca carga mastigatória, como 
no caso dos incisivos laterais superiores e 
incisivos mandibulares18-20. Estes implan-
tes “estreitos” têm taxas de sobrevivência 
que podem ser comparáveis às da largura 
“convencional”, desde que sejam utiliza-
dos sob um protocolo de diagnóstico e in-
serção correcto. Revisões sistemáticas que 
avaliam a sobrevivência de implantes de 
pequeno diâmetro (menos de 3 mm) en-
contram uma taxa de sobrevivência para 
estes implantes de mais de 90% durante 
um período de seguimento de 1 a 3 anos, 
com uma taxa de sobrevivência mais ele-
vada (93,8%) para implantes com diâme-
tros entre 3 e 3,25 mm (com um segui-
mento de 1 a 5 anos)16. Atualmente, com 
a tendência de ser cada vez mais conserva-

INTRODUÇÃO
Cada vez mais, os pacientes pedem im-
plantes dentários para reabilitar a sua 
edentulação, mesmo em casos com reab-
sorção óssea extrema na maxila ou man-
díbula1-2. A Implantogia evoluiu para dar 
resposta à maioria dos casos, mesmo os 
mais complexos, criando diferentes solu-
ções para diferentes situações clínicas3-5. 
As atrofias verticais podem, hoje em dia, 
ser resolvidas de forma simples e com me-
nos morbilidade com implantes curtos e 
extra-curtos, superando limitações anató-
micas como o canal dentário, o seio ma-
xilar ou a fossa nasal, que, classicamente, 
têm sido um impedimento à inserção dire-
ta de implantes quando há menos volume 
ósseo residual6-12. Para atrofias horizon-
tais, as técnicas baseadas na redução da 
morbilidade do paciente concentram-se 
na redução do diâmetro do implante e 
da sua plataforma, a fim de poder inserir 
implantes em casos com pouco volume 
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te na crista (figura 3). Por conseguinte, a 
melhor alternativa para estes implantes é 
explantar para iniciar uma nova reabili-
tação de implantes sem eles, uma vez que 
a colonização bacteriana que sofrem não 
torna possível a sua recuperação.  
Para completar o diagnóstico, é também 
realizado um enceramento diagnóstico 
para indicar a posição ideal para a nova 
restauração superior e inferior. Este ence-
ramento pode ser experimentado na boca 
para ajustar a oclusão (figuras 4 e 5). Final-
mente, é realizado um CBCT para planear 
os implantes a serem inseridos, tanto na 
maxila como na mandíbula. Na mandí-
bula, pode observar-se uma diminuição da 
altura, o que nos leva a implantes planos de 
6,5, 7,5 e 8,5 mm de comprimento, todos 
eles com uma plataforma estreita (Core®- 
-Biotechnology Institute), com diâmetros 
que vão desde 4,25 nas extremidades mais 
distais até 3,5 e 3,3 mm na área anterior 
onde a largura do osso é menor (figuras 
6-8). No maxilar superior, podemos tam-
bém observar uma diminuição mais acen-
tuada da altura nos setores posteriores, 
onde foi gerada a pneumatização do seio 
maxilar, ocupando parte do espaço da 
crista. Nessas áreas posteriores é escolhido 
um diâmetro maior, como nos setores pos-
teriores mandibulares. Nas áreas entre os 
implantes dentários falhados, é preservado 
volume ósseo suficiente para a inserção de 
implantes de diâmetro e comprimento re-
duzidos entre 6,5 e 7,5 mm (figuras 9-11).
Após a cirurgia, a carga imediata é rea-
lizada, com exceção dos dois implantes 
mandibulares distais (figuras 12-14). O 
carregamento imediato é realizado utili-
zando uma estrutura de barra articulada, 
aparafusada no transepitelial Multi-im. 
Isto permite um ajuste passivo num tem-
po muito limitado e a prótese pode ser 
colocada dentro de poucas horas após 
a cirurgia. Três meses após a cirurgia 
inicial, os dois implantes mandibulares 
distais são fixados à prótese, para for-
mar uma prótese de carga progressiva de 
longa duração. Isto alcança a estabilida-
de oclusal e melhora a qualidade de vida 
do paciente enquanto aguarda a prótese 
definitiva (figura 15).  
Três meses mais tarde, começa a elabo-
ração da prótese definitiva. Para este fim, 

é feito um enceramento para transferir 
todos os parâmetros oclusais e estéti-
cos alcançados com a prótese de carga 
progressiva. Este enceramento pode ser 
aparafusado e testado na boca, para que 
se possam fazer quaisquer ajustes neces-
sários antes de se iniciar a fabricação da 
estrutura final (figuras 16 e 17). Uma vez 
terminada a prova de enceramento, a 
estrutura protética final pode ser conce-
bida. Esta estrutura será feita por fresa-
gem Cad-Cam de titânio e cimentação de 
coroas totalmente em cerâmica na matriz 
da estrutura. Desta forma, consegue-se 
um excelente ajuste da estrutura nos 
transepiteliais (por meio de aparafusa-
mento), bem como uma estética elevada, 
uma vez que as coroas totalmente em ce-
râmica são cimentadas à estrutura. Com 
o Cad-cam, podemos também corrigir as 
angulações das chaminés nos casos em 
que tal seja necessário para evitar emer-
gências inadequadas. A prótese inferior é 
fabricada com uma estrutura Cad-Cam 
para próteses híbridas de resina (figuras 
18-26). O paciente continua a ser acom-
panhado de forma satisfatória e não há 
perda óssea em nenhum dos implantes 
após três anos (figura 27).

DISCUSSÃO
As melhorias na conceção dos implan-
tes dentários levaram ao desenvolvi-
mento de novos conceitos, entre os 
quais podemos destacar os implantes de 
plataforma estreita. No caso de proble-
mas horizontais, uma correta osteoin-
tegração e um bom prognóstico reque-
rem a presença de pelo menos 1 mm de 
largura óssea em redor do implante na 
mesa vestibular e lingual ou palatina, e 
implantes estreitos podem permitir-nos 
conservar este volume.27 Implantes com 
uma plataforma estreita e baixo diâme-
tro são fundamentais para resolver ca-
sos de atrofia horizontal extrema e, jun-
tamente com implantes curtos, podem 
ser uma solução versátil para resolver 
os casos mais complexos sem a utiliza-
ção de técnicas regenerativas ou cirur-
gias mais complexas21-22. Os implantes 
estreitos têm uma taxa de sobrevivência 
entre 90 e 94%, de acordo com estudos 
publicados, embora quando a taxa de 

sobrevivência é separada das técnicas 
de expansão e/ou regeneração que ge-
ralmente acompanham estes implantes, 
o número seja mais elevado, atingindo 
100% em alguns estudos23-26. Actual-
mente, estes implantes fazem parte da 
nossa principal abordagem terapêutica, 
baseada na redução da morbilidade e 
na geração de cirurgias que podem ser 
revertidas a longo prazo nos casos em 
que tal seja necessário24-25. Biomecani-
camente, não há diferença entre implan-
tes curtos e estreitos e implantes mais 
longos e de maior diâmetro, uma vez 
que estes implantes estejam totalmente 
integrados e funcionais. O nosso grupo 
de estudo demonstrou que isto é possí-
vel, e ainda mais quando os implantes 
são ferulizados, como no caso clínico 
que mostrámos neste documento28-30. 
Nestes estudos, descobrimos também 
que, se ferulizarmos os implantes, con-
seguindo uma ponte de três implantes 
que funcionam como uma equipa, e, se 
possível, com um arranjo ligeiramente 
tripolar, os momentos de flexão dos im-
plantes são eliminados e as tensões re-
duzidas pelo implante são reduzidas em 
até 300 vezes. Desta forma, podemos 
utilizar implantes estreitos ferulizados 
a outros implantes de comprimento 
convencional, sendo o comportamento 
biomecânico destes implantes em ter-
mos de dispersão de stress no osso da 
crista muito semelhante ao dos implan-
tes de maior diâmetro28-30.

CONCLUSÕES
O uso de implantes estreitos e curtos pode 
ser a solução para resolver casos comple-
xos de atrofia vertical e horizontal com-
binada, evitando o uso de técnicas aces-
sórias com maior morbilidade e menor 
previsibilidade. Neste caso particular, a 
estabilidade alcançada foi mantida duran-
te quatro anos sem efeitos adversos e sem 
perda óssea associada, podendo, por isso, 
ser considerada um sucesso. Em estudos 
semelhantes, o nosso grupo de estudo ob-
teve bons resultados com grandes amos-
tras, pelo que podemos alargar esta afir-
mação. Neste caso, este tipo de implante 
foi utilizado exclusivamente tanto para a 
maxila como para a mandíbula. 
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Figuras 1 e 2 – Imagens clínicas do paciente, em que podemos ver a barra da sobredentadura  
com inflamação evidente dos tecidos moles e supuração espontânea. Podemos também ver  
como as próteses removíveis apresentam uma oclusão desequilibrada e uma estética deficiente. 

Figuras 4 e 5 – Teste de cera no paciente para ajustar os parâmetros estéticos e funcionais. 

Figuras 6-8 – Imagens de planeamento com CBCT da mandíbula de controlo, em que podemos ver as duas extremidades mais distais com um diâmetro 
maior do implante e a área anterior da sínfise, onde o diâmetro é menor. 

Figuras 9-11 – Imagens de planeamento do maxilar superior em que podemos ver as áreas correspondentes aos cortes mais distais. Nesta área,  
está planeada a inserção de implantes de maior diâmetro a fim de se conseguir uma maior estabilidade inicial (uma vez que há menos densidade)  
e de se conseguir um melhor comportamento biomecânico. Nas áreas anteriores, estão planeados implantes de menor diâmetro. 

Figura 3 – Imagem radiográfica inicial 
do paciente. Podemos ver a perda óssea 
circunferencial da crista circunferencial dos 
três implantes restantes no maxilar superior, 
indicando peri-implantite avançada, o que  
nos leva a planear a sua exploração. 

Figura 12 – Raio-X com a prótese 
imediatamente carregada no local duas horas 
após a cirurgia de inserção do implante. 
Imagens clínicas das próteses imediatamente 
carregadas.
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Figuras 23 e 24 – Imagens iniciais e finais do caso. Neles podemos ver a evolução estética. O sorriso 
melhorou, assim como a dimensão vertical, factos chave na perceção estética do paciente. 

Figuras 25 e 26 – Situação inicial com a barra e peri-implantite e situação final com as próteses 
acabadas. Além da estética, a saúde oral foi restaurada. 

Figura 27 – Imagem radiológica após três  
anos de seguimento onde não se podem ver 
perdas ósseas ou complicações protéticas  
ou infecciosas. Notar a estrutura da mandíbula 
em três seções para minimizar a tensão  
e permitir a flexão da mandíbula. 

Figura 18 – Conceção da estrutura que mais 
tarde será feita em Cad-Cam. 

Radiografia panorâmica das próteses progressivamente carregadas integrando os dois implantes distais mandibulares à prótese inicial.  
Outra vantagem da prótese articulada em barra é que permite este tipo de modificação. 

Figuras 16 e 17 – Teste do enceramento final na boca para ajustar os parâmetros estéticos  
e oclusais. Este enceramento pode ser aparafusado para verificar o resultado pretendido  
da prótese final antes de maquinar a estrutura.

Figuras 19-22 – Próteses acabadas colocadas no paciente. Podemos ver a estética conseguida pela combinação da prótese cerâmica superior  
com a prótese de resina inferior. 
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FORA DO CONSULTÓRIO

O fundador e CEO da clínica Mint estreia  
esta nova rubrica da Saúde Oral, em que damos  
a conhecer o lado B dos médicos dentistas.  
E em que respondem à pergunta "O que fazem  
fora do consultório?".

Eduardo Bastos

Como algumas experiências que 
tem tido ao longo da sua vida, 
a primeira vez que Eduardo Bas-

tos se deslocou com um grupo de amigos 
até Serra Nevada, em Espanha, para a 
prática de desportos de neve, não ficou 
propriamente fã do esqui.
“Na verdade, experimentei snowboard e 
detestei”, recorda o médico dentista, fun-
dador e CEO da clínica Mint, admitindo 
que, nessa primeira incursão na neve, ia 
mal informado e preparado – “por culpa 
dos amigos”, comenta.
Porém, e como a sua personalidade não lhe 
permite desistir facilmente, no ano seguin-
te voltou a uma estância de desportos de 
neve. “E com os mesmos amigos, apesar de 
tudo”, refere, em tom de brincadeira. Nessa 
ocasião, não só teve os professores certos 
como se lembra de que assim que calçou o 
par de esquis soube que era aquele o despor-
to que queria continuar a praticar.
Passaram-se 15 anos e Eduardo Bastos – 
que, entretanto, regressa à neve entre duas 
a três vezes por ano, durando cada uma 
dessas estadias cerca de uma semana – diz 
que nenhuma outra experiência outdoor 
lhe proporciona a mesma capacidade de 
abstração que a descida de uma pista de 
neve em cima de um par de esquis. “A 
minha cabeça fica livre de preocupações, 
porque tenho de estar 100% focado e 
concentrado no que estou a fazer naquele 
momento”, descreve o amante de despor-
tos de aventura e velocidade.
É precisamente no treino dessa capaci-
dade de foco e de concentração que re-
side a grande mais-valia da prática do 
esqui, quando aplicada na prática pro-
fissional do médico dentista. “Nas pis-
tas, quando não estamos focados, pode-

“O ESQUI 
POTENCIA 
O FOCO E A 
CONCENTRAÇÃO 
NECESSÁRIOS 
À PRÁTICA 
DA MEDICINA 
DENTÁRIA”

mos magoar-nos gravemente. O mesmo 
se passa na Medicina Dentária, em que 
o foco permite atingir melhores resulta-
dos”, sublinha Eduardo Bastos. Quanto 
à adrenalina, se no esqui ela surge por 
via da velocidade, na prática clínica, diz 
o médico, “lidar com pessoas também 
implica uma certa adrenalina”.

Para o fundador da clínica de Lisboa que 
tem como mote “volte a sorrir e a ser fe-
liz”, a prática do esqui tanto encaixa na 
categoria de lazer, como de desporto, e 
até na de competição. E explica: “Entre 
amigos, temos sempre essa ‘picardia’ sau-
dável de querermos ser os primeiros a 
chegar.” 
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PRODUTOS E EMPRESAS

ZIRKONZAHN APRESENTA FLUXO  
DE TRABALHO DIGITAL COM PLANESYSTEM®

A Zirkonzahn promove, de 25 a 27 de maio, em Lisboa, um even-
to focado no fluxo de trabalho digital com o PlaneSystem®, um 
método de transferência que respeita e reconhece o paciente como 
pessoa individual.
Em comunicado, a empresa dá conta de que o sucesso crescente 
deste método provém da aquisição inovadora, mas simples, de 
informação específica do paciente, que pode ser transferida 1:1 
para o mundo virtual sem perda de informação, permitindo uma 
planificação precisa e uma melhor função e conceção estética das 
restaurações. 
O PlaneSystem® é composto pelo PlaneFinder®, para detetar a 
Natural Head Position (NHP) do paciente, bem como o seu plano 
oclusal, pelo articulador PS1, e pelo PlanePositioner®, uma plata-
forma utilizada para colocar o modelo maxilar no articulador PS1 
e para reproduzir o plano oclusal. É também enriquecido com o 
PlaneAnalyser II: um dispositivo de análise e registo para aquisição 
digital dos movimentos mandibulares do paciente.
O fornecimento de soluções inovadoras para o setor dentário é o 
foco da Zirkonzahn, sendo que todos os materiais, hardware e 
software são concebidos e desenvolvidos internamente, a fim de 
garantir controlos constantes sobre o processo de produção e, por-
tanto, satisfazer os requisitos de alta qualidade da empresa. 
O principal objetivo da empresa é promover a colaboração entre 
o dentista e o técnico laboratorial, fornecendo-lhes instrumentos 
dedicados e simplificados para um fluxo de trabalho eficaz desde o 
planeamento de implantes até à restauração final, dando particular 
atenção à satisfação do paciente.
Assim, o fluxo de trabalho da Zirkonzahn pode ser realizado 
100% digitalmente com um scanner intraoral. Dependendo dos 
procedimentos de trabalho do laboratório dentário, passos analó-
gicos também podem ser incluídos. 

ORAL-TECH ADIADA
A IFEMA Madrid anunciou o adiamento da Oral – Tech 2023, 
prevista para 21 e 22 de abril, por não estarem reunidas as con-
dições ideais para garantir uma ampla representação empresarial.
Em comunicado, adianta que a decisão foi tomada pelos represen-

IMPRESS COM NOVA 
LIDERANÇA EM PORTUGAL
Prestes a completar três anos no mercado português, a Im-
press, empresa especializada em ortodontia invisível, reforça 
a aposta no território nacional com uma nova CEO: Susana 
Fontes, que integrava a equipa desde 2021.
Formada em Assessoria de Direção e Administração, pelo Ins-
tituto Superior de Novas Profissões, Susana Fontes soma no 
seu currículo uma vasta experiência como gestora de marca 
em empresas no setor da saúde, como o Laboratório J. Neves e 
a Vifor Pharma. Além disso, desempenhou funções enquanto 
Diretora Regional de Operações e Qualidade na Oralmed. 
“Não podia estar mais feliz com este novo desafio que me foi 
proposto pela Impress. Neste novo cargo, espero conseguir fa-
zer mais e melhor pela empresa e, em específico, pelo mercado 
português, de modo a consolidar ainda mais o negócio nes-
te que é um dos mercados mais importantes para a Impress. 
Estou pronta e motivada para manter e fortalecer a relação 
da Impress com os portugueses, através de uma experiência 
de tratamento única e inovadora, potenciada pela tecnologia, 
como a Impress nos vem habituando há já algum tempo. Aci-
ma de tudo, estou ansiosa por ajudar os portugueses a sorri-
rem mais e com mais confiança”, afirma Susana Fontes, em 
comunicado.
Fundada em 2019, a Impress está presente em mais de 140 
cidades em oito países: Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal, 
França, Alemanha, Ucrânia e Estados Unidos. Conta com 
mais de 500 médicos especialistas. 

tantes do setor dentário, que aconselharam uma margem de tempo 
que permita um retorno mais favorável para o certame. Recorde-se 
que a Oral-Tech nasceu em plena pandemia para cobrir as necesi-
dades comerciais do setor, em alternância com o principal evento 
internacional, a Expodental.
A organização está agora a trabalhar em datas alternativas para 
a nova edição, se bem que, de acordo com o comunicado, o seu 
foco seja a Expodental 2024, agendada para 14 a 16 de março do 
próximo ano. Na edição de 2022, os 23 mil metros quadrados de 
área acolheram 329 expositores e 27 mil visitantes.
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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

ANÁLISE DIGITAL E ANALÓGICA 
DE PACIENTES COM O PLANESYSTEM®

O HOMEM DOMINA A NATUREZA NÃO PELA FORÇA, MAS PELA COMPREENSÃO

Neste evento de 3 dias, TPD Udo Plaster juntamente com TPD Luis Maciera, ilustrarão a metodologia inovadora para a captura 
e medição de informação oclusal específi ca do paciente:

- Introdução ao PlaneSystem® (teoria/prática)

- Com base num exemplo de paciente: aquisição da posição maxilar e mandibular

- Registo da Posição Natural da Cabeça (NHP) por meio do PlaneFinder®

- Transferência dos dados adquiridos para o software no articulador físico e virtual PS1

LISBOA
25 – 27 MAIO 2023 

Para inscrição e informações: 
  Stefanie Leitner, T +39 0474 066 683 – stefanie.leitner@zirkonzahn.com

DIAGNOSTICO
DENTÁRIO
POR COMPUTADOR
COM TPD UDO PLASTER E TPD LUIS MACIEIRA TPD UDO PLASTER TPD LUIS MACIERA



Ofertas Especiais
DESDE 1 DE FEVEREIRO ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2023

Conexão NSK
MODELO  M900L 

REF. P1254

Conexão KaVo® MULTIflex®
MODELO  M900KL 
REF.  P1258

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

POTENCIA 26W

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

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

619€*

1.358€*

819€*

1.850€*

819€*

2.074€*

MODELO  M95 

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

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

819€*

1.808€*

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

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

1.019€*

2.394€*

2 Contra Ângulos do mesmo modelo

2 Turbinas do mesmo modelo

2 Multiplicadores do mesmo modelo

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

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

819€*

1.802€*

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

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ
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