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“Caminhante, não há caminho; o caminho faz-se caminhando”. 

Estas palavras do filósofo espanhol Ortega y Gasset pode ilustrar a 

atitude de quem se disponibilizou para o exercício de uma actividade: 

por um lado, ciente de que o caminho que o trouxe até ao final destes 

15 anos teria de ser construído; por outro lado, que caminho?

E se é certo que a realização profissional, sobretudo aquela que me 

tem transportado até aqui, exige um empenhamento a todos os níveis, 

científico, profissional, social, etc, também a realização pessoal, aquela 

que nos transporta da possibilidade que um dia fora sonhada para a 

materialização do Sonho, em muito contribuísse para que esta minha 

actividade de Presidente da Comissão Científica do Congresso da 

Ordem dos Médicos Dentistas pudesse objectivamente expressar-se 

neste Livro. Tal não seria possível sem o contributo inestimável de todos 

os Médicos Dentistas Portugueses, a quem gostaria de aqui expressar 

o mais profundo agradecimento pela confiança que me permitiu ajudar 

também a crescer pessoal e profissionalmente.

E porque o caminho ainda não está concluído, é precisar continuar o 

percurso, alimentando sempre, cada vez mais, o desejo de melhorar 

e contribuir assim para o aumento da melhoria da qualidade científica 

para a qual a nossa Classe tem vindo a despertar!

António Felino
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Presidente do Congresso João Carvalho

Secretário Geral Manuel Fontes de Carvalho

Comissão Científica

João Pimenta
Gil Alves
Madalena Mont’Alverne
José Felino Carvalhão
Paulo Almeida Santos

Comissão Organizadora

Álvaro Rodrigues
Álvaro Seabra
António Tavares Nogueira
Crespo de Carvalho
Eduarda Falcão
José Miguel Carvalho
Manuel Neves
Paulo Júlio Almeida
Pedro Couto Viana
Pedro Pires
Sampaio Fernandes
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Programa Científico

5 de Dezembro de 1992

A. Zanetti “Oclusão e reabilitação oral”

Graham J. Roberts “Analgesia dentária e sedação”

Simon Perelmuter “Prótese sem metal; facetas, onlays e pontes”

Fernando Peres
Paula Macedo
Fernando R. Peres

“Cirurgia / Ortodontia - da prevenção à terapêutica”

A. Zanetti “Oclusão e reabilitação oral”

Philippe Lemaître “Flurinol - Um novo flúor.
As suas propriedades anticárie e anti-hipersensibilidade: resultados clínicos”

Jack W. Vincent “O papel das pastilhas elásticas na saúde oral: açúcar/sem açúcar”

Adão Pereira “Pastilhas elásticas e prevenção da cárie dentária”

6 de Dezembro de 1992

A. Vervelle “Tratamento cirúrgico das bolsas paradontais”
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Programa Científico

7 de Dezembro de 1992

Enf.ª Falcão “A atitude da AD no consultório. Tarefas e actividades - função”

Helder Moura “A comunicação da AD face ao médico-dentista e aos pacientes:
Cultura vs Actividade técnica”

Cristina Ferreira “O papel da AD no ensino e motivação de crianças e adultos.
Técnicas de higiene oral. Controlo de placa. Alimentação”

Ana Paula Silva
Cristina Mendes

“Técnicas de instrumentação e técnicas de manipulação dos materiais”

João Carvalho “Esterilização e desinfecção no consultório dentário”

Mano Azul “A AD e os doentes de risco”
a) 	 Patologia transmissível	

- Atitude face ao doente	
- Preparação do gabinete no controlo da infecção cruzada

b) 	 Patologia sistémica e incapacitante. Protocolo para preparação da consulta	
para doentes epiléticos, reumáticos, cardíacos, pós-AVC, etc.

Adão Pereira

Carlos Resende

Mª do Carmo Cavalheiro

“A AD e os riscos profissionais”
a) 	 Infecciosos (vacinação)
b) 	 A higiene do mercúrio
c) 	 Os fotopolimerizadores

d) 	 Hipersensibilidade de contacto aos materiais
e) 	 As radiações

f) 	 Patologia postural e sua prevenção

Debate - “O Ensino da Medicina Dentária em Portugal”Pedro Lynce
Fernando Peres
Maló de Abreu
Simões dos Santos
Oliveira Torres
Manuel J. Halpern

Enf.ª Neves Pinto
“A importância da Assistente Dentária (AD) e sua definição profissional”

Curso - “A Assistente Dentária: suas funções e responsabilidades”
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Número de Participantes 717

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

19

6

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

O aparecimento em Agosto de 1991 da organização profissional (APMD) que reconhecia oficialmente os 

Médicos Dentistas foi motivo de grande júbilo para todos, mas com particular realce para os que ao longo 

da última década se tinham empenhado nessa luta de emancipação e autodeterminação.

A necessidade que os médicos dentistas tinham de se afirmarem no mercado de trabalho, no meio 

científico e de serem reconhecidos a nível internacional levou a direcção da APMD a que presidi, a tomar 

como muito importante a sua exposição pública.

Para tal, decidi a realização de um grande Congresso com um programa onde oradores estrangeiros de 

renome estiveram presentes. Conciliou a vertente científica com a da defesa profissional a par de uma 

das maiores até então realizadas Exposição Farmacêutica e de Material Dentário através da colaboração 

fundamental da indústria e comércio.

João F. C. Carvalho

4
3

42

29

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Centro Cultural de Belém | Lisboa

DATA

3 a 5 de Dezembro de 1993

13
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Presidente do Congresso João Carvalho

Secretário Geral Crespo de Carvalho

Comissão Científica

Ana Paula Marques
Gil Alcoforado
João Laranjeira
Luís Jardim
Luís Pires Lopes
Maria Helena Rebelo
Pedro Leitão

Comissão Organizadora

Anabela Cereceda
Clara Castelo Branco
João Filipe Carvalho
José Milheiro Carvalho
Lino Cerejeira
Luís Catarino Tavares
Manuel Pourtales
Patrícia Rebelo
Pedro Pires
Sampaio Fernandes
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Programa Científico

3 de Dezembro de 1993

Acis Monteiro “Execução laboratorial de prótese sobre implantes ITI”
1. 	 Introdução prostodôntica do sistema de implantes ITI
2. 	 Planificação prostodôntica
3. 	 Reabilitação protética. Execução de próteses sobre implantes
4. 	 Prótese fixa cimentada com sistema standardizado	

Casos clínicos de dente unitário anterior e de extremo livre mandibular
5. 	 Prótese fixa aparafusada sobre barra “Dolder”, utilizando o sistema octagonal
6. 	 Prótese completa removível sobre bolas pressão

Christian Stohler “Dor facial”
1. 	 O grande desafio da medicina dentária
2. 	 O caminhar para um tratamento científico

Lars Hetland “Prevenção oral em consultórios dentários”
1. 	 Estratégias individuais
2. 	 Programas de ensino do controlo de placa bacteriana
3. 	 Soluções práticas

“Ergonomia”
1. 	 Princípios básicos
2. 	 Posições de trabalho
3. 	 Assistência durante o trabalho
3.1. 	Transferência de instrumentos
3.2. 	Trabalho a quatro mãos

4 de Dezembro de 1993

Jorge Leitão “Introdução teórica às facetas em cerâmica”

António Lino Carracho “Execução de facetas em cerâmica em dentes anteriores”

Pedro Leitão
Luís Jardim

“Ortodontia para clínicos gerais”
1. 	 Diagnóstico e plano de tratamento
2. 	 Tratamento	

2.1. 	 Problemas de espaço	
2.2. 	 Agenesias	
2.3. 	 Dentes inclusos	
2.4. 	 Problemas verticais	
2.5. 	 Classe II	
2.6. 	 Classe III	
2.7. 	 Problemas transversais

Mesa Redonda “Situação actual do exercício da Medicina Dentária em Portugal”
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Programa Científico

5 de Dezembro de 1993

Jorge Leitão “Aspectos tecnológicos nas reconstruções estéticas com facetas adesivas”

António Lino Carracho “Cimentação e acabamento das facetas em cerâmica”

Luis Suñol Periu “Curso de odontologia conservadora estética, compósitos e novas cerâmicas”

Urs Brägger “Novos conceitos no tratamento global utilizando implantes osteointegrados”
“Prognóstico e manutenção das reconstruções implanto-suportadas”

Luís Almeida “Execução laboratorial das facetas em cerâmica preparadas na véspera”

Robin Davies “Hipersensibilidade dentária. A sua prevalência. Etiologia e seu tratamento.”

António Toscano
Inês Oliveira Pinto

“Técnicas para radiografias intra-orais e interpretação da imagem”

Christian Stohler
Urs Brägger
Mariano Sanz
Fernando Peres
Clarimundo Emílio
João Carvalho
Gil Alcoforado

Mesa Redonda
“Medicina Dentária no Ano 2000”



Número de Participantes
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Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

14

5

Os congressos da Ordem dos Médicos Dentistas são encontros incontornáveis de convergência profissional 

da Medicina Dentária, envolvendo todas as suas áreas científicas, com conferencistas nacionais e 

estrangeiros do mais elevado nível… de realçar que os óptimos locais onde decorrem também espelham 

muito do que neles decorre. 

Neste sentido, dos congressos em que participei activamente na organização, o que decorreu no Centro 

Cultural de Belém foi o que mais prazer me deu. A internacionalização científica assumida, o arrojo e a 

novidade na escolha do local, e a forte aposta na vertente cultural ainda hoje marcam as realizações 

científicas da Ordem.
Sampaio Fernandes

520

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Exponor | Porto

DATA

1 a 3 de Dezembro de 1994

19
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Presidente do Congresso João Carvalho

Secretário Geral Manuel Fontes de Carvalho

Comissão Científica

Manuel Neves
João Pimenta
Carlos Silva

Comissão Organizadora

Álvaro Rodrigues
Pedro Pires
Sampaio Fernandes
Manuel Pourtales
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Programa Científico

1 de Dezembro de 1994

Ronald Goldstein “Change your smile”

Harry Levy “A Harmonia e a estética dentária”
1. 	 A forma e a cor em função do paciente
2. 	 Demonstração prática com montagens de cerâmica
3. 	 Psicomorfologia

Yves Probst Curso para técnicos de prótese

“As técnicas de fresagem de fricção e de retenção”
1. 	 Conometria
1.1.	  Apresentação
1.2.	 Teoria sobre as vantagens do trabalho em microscopia estereoscópica
1.3. 	Microscopia e vídeo
1.4. 	Estudo da conometria
1.5. 	Diferentes casos clínicos
2. 	 Extracoronários ”Attachements”
2.1. 	Apresentação do “conex”
2.2. 	Teoria sobre o posicionamento dos attachements
2.3. 	Alguns casos clínicos
2.4. 	Apresentação do “begoclip”
2.5. 	Etapas de trabalho com vista à realização de trabalhos de fresagem
2.6. 	A fricção e a retenção em prótese móvel
3. 	 Os encaixes
3.1. 	Apresentação de casos clínicos realizados desde 1972
3.2. 	O duplo encaixe individual
4. 	 A implantologia
4.1. 	Utilidade da fresagem em implantologia
4.2. 	Alguns casos realizados no laboratório

Henrique Cruz Pereira Curso para assistentes dentárias

1. 	 Saúde geral - Saúde bucal
2. 	 Etapas evolutivas da Odontologia - tipos de pessoal auxiliar no mundo e suas características
3. 	 Educação do paciente: processo de comunicação; barreiras à comunicação
4. 	 Materiais manipulados pelo pessoal auxiliar no consultório
5. 	 Infecção cruzada no consultório - procedimentos para a sua prevenção
6. 	 Rotina do consultório: cuidados com equipamentos e superfícies, com a roupa, com o 	

instrumental e sistema de ar
7. 	 Bandejas pré-preparadas
8. 	 Ergonomia: posições da assistente no atendimento
9. 	 Riscos ocupacionais a que está sujeito o pessoal auxiliar no consultório
10. 	 Actividades administrativas do pessoal auxiliar no consultório
11. 	 Trabalho em equipa
12. 	 Ética
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Programa Científico

2 de Dezembro de 1994

Pais Clemente “Cirurgia dos seios perinasais”

António Felino
João Carvalho

“Cirurgia oral”
(Transmissão em directo - circuito TV)

Irene Pina Vaz “Insucessos em endodontia”

Vasconcelos Tavares “Insucessos em prótese fixa”

Jorge Perdigão “Insucessos em dentisteria adesiva”

Fernando Peres “Insucessos em cirurgia”

Gil Alcoforado
Jorge Leitão

“Implantes: da cirurgia à prótese”

Valiñas Cano “Regeneração óssea guiada utilizando o enxerto ósseo de origem animal”

Jack Krauser “Guided bone augmentation implant basis”
1. 	 Histologic interface
2. 	 Pre-surgical
3. 	 Pre-prosthetic
4. 	 Tissue management
5. 	 Biomechanics

Carlos Silva “Tratamento ortodôntico das disfunções da A.T.M.”

Pinhão Ferreira “Insucessos em ortodontia”

André Saadoun “O implante unitário”

J.P. Blanchard “Implantes: da Cirurgia à Prótese ”

Serge Mariescu “Prótese Fixa implantária e Oclusão ”
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Programa Científico

João Carlos Pinho
Marcelo Miranda

Ateliers Prácticos

Goteiras oclusais

François Alcouffe

Ateliers Prácticos

Cirurgia muco-gengival. Teoria sobre o enxerto gengival.
Indicações e protocolo cirúrgico. Enxerto gengival livre

José Manuel Brunheta Fernandes

Ateliers Prácticos

Fotografia dentária

Valiñas Cano

Ateliers Prácticos

Manipulação e colocação de osso liofilizado em cabeças de animais

3 de Dezembro de 1994

Bernard Touati
Paul Miara

“Procura do natural em dentisteria estética: prótese cerâmica com ou sem metal?”
1. 	 Introdução
2. 	 Como tratar situações clínicas: simples/complexas
3. 	 Análises críticas a 10 anos de próteses totalmente cerâmicas

Ronald Goldstein “A estética dentária”

François Alcouffe “Tratamento racional da Doença Paradontal: cirurgia de redução de espessura”

(Transmissão em directo - circuito TV)

Harry Levy
João Pimenta

José Lordelo

Pedro Nicolau

Lino Carracho

“Relação médico dentista/técnico de prótese”

1. 	 Prótese fixa s/ metal

2. 	 Prótese total

3. 	 Prótese parcial

4. 	 Prótese fixa
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Programa Científico

Carlos Silva

Ateliers Prácticos

Cefalometria e análise de modelos

J. P. Blanchard
Serge Mariescu

Ateliers Prácticos

Uso do arco facial e articuladores semi-ajustáveis na reabilitação oral

Belo Moreira
e colaboradores

Ateliers Prácticos

Tratamento Endodôntico em molar de 6 anos montado em fantomas

António Felino

João Carvalho

José Amarante

Ateliers Prácticos

Incisões e suturas



Número de Participantes

25

O susto de levar o Congresso para uma área daquela envergadura! O medo de ter pela frente um gigante 

de custos!

A desilusão de ter anunciado um cabeça de cartaz americano (Ronald Goldstein) e, na véspera, saber 

da sua ausência!

O prazer (até às lágrimas!) de ver mil crianças das escolas de Matosinhos, a assistir a um espectáculo 

que nunca tínhamos organizado!

O sucesso contabilizado na satisfação dos colegas e dos expositores.

1994 ano do salto em frente!

Manuel Fontes de Carvalho

1022

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

0 0 0 0

20

10

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Centro Cultural de Belém | Lisboa

DATA

30 de Novembro a 2 de Dezembro de 1995

27
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Presidente do Congresso Manuel Fontes de Carvalho

Secretário Geral Carlos Silva

Comissão Científica

João Carvalho
Afonso Pinhão Ferreira
António Felino
Gil Alcoforado
Helena Rebelo
João Pimenta
Jorge Perdigão
Manuel Neves
Sampaio Fernandes

Comissão Organizadora

Pedro Couto Viana
Pedro Pires
Ricardo Henriques
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Programa Científico

30 de Novembro de 1995

Gerald Denehy “Actualização em técnicas adesivas para os anos 90”

Tomas Albrektsson “Curso de Implantologia e biomateriais”

Ivo Pitanguy “Filosofia, experiência e contribuições à cirurgia do envelhecimento facial”

Edwin Rosemberg “As implicações da relação entre a periodontia e a prostodontia implantar”

Ivo Pitanguy “Oração de sapiência”

W. N. Edgar “Saliva - Secreção e composição
Saliva e cárie dentária
Hipofunção das glândulas salivares”

Jorge Perdigão e colaboradores
Jorge Leitão
Urs R. Brodbeck

“Inlays e onlays cerâmicos”

1 de Dezembro de 1995

Leif Tronstad “Relação endo-pério”

Afonso P. Ferreira
e colaboradores

“Concepção vs. Confecção de aparelhos e dispositivos de ortodontia”
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Programa Científico

2 de Dezembro de 1995

José Amarante
Jorge Cruz Reis
Afonso P. Ferreira

“Cirurgia ortognática - Coordenação interdisciplinar ortodôntico-cirúrgica”

Fernando Peres “Curiosidades em medicina dentária”

Pierrre Brassard “A comunicação no consultório dentário”

Herluf Skovsgaard “Ergonomia na prática dentária”

C. Benamara Bensoussan “A obturação dos canais radiculares”
“O retratamento endodôntico não cirúrgico”

Helena Rebelo “Um caso de cirurgia periodontal”
(transmissão em directo)

Isabel Ramos
Juan B. Carrion

“Relação Orto-Pério”

Sampaio Fernandes

Manuel Neves

“Um caso de prótese fixa - Do preparo à restauração provisória”
(transmissão em directo)



Número de Participantes

31

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

12

19

8

2

O Congresso Anual de 95, representou já uma afirmação muito forte da Classe no contexto da saúde em 

Portugal e reflectia muito claramente a filosofia que iria marcar as realizações futuras deste evento: - 

propôr aos médicos dentistas um programa científico muito diversificado e suportado por conferencistas 

nacionais e estrangeiros de inquestionável valia científica. 

Como ponto alto deste evento, não podemos deixar de destacar a presença do prestigiado e mundialmente 

conhecido cirurgião plástico brasileiro Ivo Pitanguy, que brindou os congressistas com uma excelente 

"oração de sapiência" e fez convergir os holofotes dos "media" sobre o nosso Congresso. 

De salientar também a realização, pela primeira vez no congresso, de uma exposição de pintura que 

juntou cerca de 100 obras da autoria de 8 médicos dentistas, que cultivam essa actividade como "hobby".

Carlos Silva

O congresso “A.P.M.D. 95” ficou indelevelmente marcado pela presença do cirurgião plástico brasileiro Ivo 

Pitanguy. A comunicação social deu ampla cobertura à sua presença atraindo grande atenção sobre o evento.

A estética dentária e a harmonia facial entram em força no congresso, mantendo-se nele até hoje com 

grande actualidade.

Foi há onze anos e eu estive lá.

Couto Viana

1013

9

11

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas
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LOCAL

FIL | Lisboa

DATA

28 a 30 de Novembro de 1996

33
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Presidente do Congresso Manuel Fontes de Carvalho

Secretário Geral Carlos Silva

Comissão Científica Presidente: Gil Alcoforado

Vice-Presidente: Jorge Perdigão
António Felino
Carlos Madeira
Helena Reimão Pinto
Isabel Poiares Baptista
João Carvalho
Manuel Neves
Maria João Penha Clode
Pedro Leitão
Pedro Soares Correia

Comissão Organizadora Presidente: José Miguel M. Carvalho

Clara Castelo Branco
João Filipe Carvalho
Luís Bouceiro
Luís Catarino Tavares
Maria João R. Costa

35



Programa Científico

28 de Novembro de 1996

Charles Cox
João Carlos Ramos
Luís Bouceiro
Jorge Perdigão

“Endodontia e dentisteria operatória: Protecção pulpar
Será que a hibridização da dentina substituirá o hidróxido de cálcio”

Maria João Penha Clode “Restaurações preventivas em resina RPR”

Pedro Leitão
Luís Jardim

“Curso de ortodontia para generalistas”

Paula Marques “Traumatismos em dentes decíduos”

Fernando Mesquita Gabriel “Contaminação salivar, selantes de fissura e adesivos dentinários:
Metodologia e procedimento clínico”

Isabel Poiares Baptista “Hipersensibilidade dentinária cervical.
Aspectos clínicos etiopatogénicos e terapêuticos”

36

Aaron Gonshor “Estado actual da implantologia: Estratégias cirúrgicas e prostodônticas avançadas”

Helena Rebelo “Diagnóstico e tratamento das periodontites moderadas”

29 de Novembro de 1996

Carlos Madeira
Pedro Correia

“Prótese sobre raízes ou sobre implantes? O que escolher?”



Pedro Couto Viana
Paulo Magalhães

“Provisórios em prótese fixa. Que materiais? Quais os mais fiáveis?”

Jorgen Slots “A utilização dos antibióticos e antisépticos no tratamento de doença periodontal”

Programa Científico

Margarida Gonçalo “Dermites de contacto associados aos profissionais de medicina dentária”

Maria João Rodrigues “Estudos comparativos sobre a precisão do registo intermaxilar 
executado em diferentes materiais”

Rui Coelho
Miguel Cunha
Paulo Santos

“Contribuição das cerâmicas para a estética dentária”

Jorge Ferreira da Costa
Ricardo Negrão dos Santos
Jorge Perdigão

“Últimas tecnologias ao serviço da medicina dentária”

Karl Bohm Hossefeld “Optimização da estética dos implantes. Predictibilidade e manutenção a longo prazo”

Marques Ferreira
Paulo Cardoso
Miguel Martins

“Guta multifase na obturação canalar”

João Pimenta
Harry Levy

“A prótese fixa para o final do séc. XX”

37

Pedro Cruz
António Gingeira

“Utilização do microscópio em endodontia cirúrgica e não cirúrgica”

Carlos Tinoco “A endodontia mudou? Novas técnicas e novos instrumentos”
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Programa Científico

G. Chiche “Curso de estética”

Jorge leitão
Luís Miguel Pires Lopes
Cristina Romão
Jaime Portugal

Curso de prótese fixa para assistentes dentários

“Reabilitação oral com prótese fixa”
“Materiais de impressão utilizados em prótese fixa”
“Procedimentos laboratoriais em prótese fixa”
“Cimentação em prótese fixa”

Cynthia Nugent

Curso para higienistas orais

“Saúde oral no idoso: Dentes para toda a vida”

João Sampaio Fernandes “Complicações estéticas em prótese fixa. Como resolver?”

Carlos Monteiro “Limites da cirurgia oral no gabinete dentário”

Ejvind Budzt-Jorgensen “Gerontologia e prostodontia: Novos princípios biológicos em prótese parcial removível”

30 de Novembro de 1996

Lars Morgan Olsson

Implantologia

“Soluções cirúrgicas para a obtenção dos melhores resultados 
estéticos e funcionais com implantes do sistema Brånemark”

Gilbert Bochet

Curso de prótese para técnicos de prótese dentária

“Prótese parcial removível para técnicos dentários”

Juan Valinas Cano “Tema a designar”



Número de Participantes

35

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

11

28

0 0

39

1209

15

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas

Foi-me pedido que escrevesse umas linhas sobre os Congressos da APMD e da OMD que ajudei a por de pé, como 

presidente da Comissão Organizadora. Couberam-me os Congressos realizados em Lisboa, no último século.

Começámos com pouca experiência e muito empenho, com grandes prejuízos financeiros (caso do primeiro no CCB) e 

enormes lucros (caso dos restantes já na FIL) acompanhando sempre a curva ascendente de sucesso que a partir do 

segundo teimámos em organizar.

Destes eventos não posso deixar de lembrar quem em muito me ajudou ao longo destas tarefas.

Várias pessoas entraram e saíram da Comissão, a todas tenho agora a oportunidade de tornar públicos os meus 

agradecimentos e o meu louvor pelo trabalho realizado.  Há no entanto dois colegas que não posso deixar de referir, a 

Clara Castelo-Branco, que sempre me acompanhou nas diferentes Comissões, que com o seu empenho, originalidade e 

capacidade de sacrifício, contribuíram para o êxito colectivo e sucesso da nossa classe. Outro, que não só pelas razões 

atrás mencionadas, mas também pela sua alegria, capacidade de trabalho e solução instantânea de problemas encontrados, 

nos deixava sempre de boca aberta. Talvez não saibam mas trata-se do Luis Catarino Tavares, que faz exactamente hoje, 

um mês que escrevo estas linhas, nos deixou, falecendo prematura e inesperadamente. Não quero deixar de lhe prestar 

aqui a minha homenagem como colega e como amigo. 

Gostava também de deixar uma mensagem de gratidão a quem foi sempre a espinha dorsal do Congresso, fosse ele em 

Lisboa ou no Porto, a Sr.ª D. Alice Moreira, pois ela com o seu trabalho, experiência e boa vontade, foi sempre uma 

colaboradora preciosa e insubstituível. 

Ao recordar aqueles tempos não posso deixar de sentir alguma nostalgia mas também satisfação pelo dever cumprido.

Aproveito para desejar aos futuros organizadores do nosso Congresso todas as felicidades e sucessos como aqueles que 

eu obtive.

José Miguel Milheiro de Carvalho





LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

27 a 29 de Novembro de 1997
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Presidente do Congresso Manuel Fontes de Carvalho

Secretário Geral Carlos Silva

Comissão Científica Presidente: Manuel Neves

Afonso Pinhão Ferreira
Américo Afonso
Fernando Branco
Helena Rebelo
João Caramês
João Pimenta

Comissão Organizadora Presidente: Pedro Pires

João Braga
Pedro Couto Viana
Ricardo Henriques
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Programa Científico

27 de Novembro de 1997

Jorge Leitão
Jorge Perdigão

Mesa Redonda

“Materiais dentários - Novidades 97”

Nuno Brás Oliveira
Luís Redinha
Mónica Capelas

“Médicos dentistas em pós-graduação no estrangeiro”

Roberto Maciel “Oclusão e A.T.M.”

A. Pinhão Ferreira
Korrodi Ritto
Adriano Figueiredo

Mesa Redonda Ortodontia

“Decisão clínica nos casos limites ortodontico cirúrgico - ortognáticos”
“Decisão clínica nos tipos de desgaste interproximal”
“Decisão clínica na distracção óssea gradual no esqueleto Crânio Maxilo Facial”

Pedro Velasco “Princípios da prótese sobre implantes”

Fernando Peres
António Felino
Carlos Monteiro
Andrea Schmidt-Wefthausen

Mesa Redonda Cirurgia

“Fronteiras da cirurgia oral no consultório”

Clarimundo Emílio
Mário Jorge Silva

Alfonso Arrellano

Mesa Redonda Dentisteria

“Tratamentos convencionais das lesões de cárie da raíz - novos materiais”

“Novos compósitos e dentisteria operatória”

28 de Novembro de 1997

Javier Rodrigues Vallejo

Hipólito Fabra Campos

Curso de endodontia

1. 	 Acidentes durante os procedimentos endodônticos
2. 	 Retratamento endodôntico não cirúrgico

“Diagnóstico e tratamento dos problemas endoperiodontais”

Ernst Hagenbarth

Curso para técnicos de prótese

“Medicina dentária estética - instrumentos para potenciar o seu poder de criatividade”



António Daviña Curso de odontopediatria
1. 	 Características da criança em diferentes idades
2. 	 Comunicação com a criança
3. 	 Criança como paciente odontológico
4. 	 Técnicas medicamentosas
5. 	 Organização do consultório
6. 	 Dentisteria operatória
7. 	 Controlo da cárie
8. 	 Ortodontia interceptiva
9. 	 Traumatismos dentários
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Programa Científico

Ernesto P. G. Medeiros
Janete A. Bervique

Curso para médicos dentistas, recepcionistas e assistentes dentários

“Abordagem alternativa da comunicação e relações humanas na prática odontológica”
1. 	 Motivação e auto conhecimento
2. 	 Comunicação e relações humanas como estratégia de marketing odontológico
3. 	 Qualidade de vida - Qualidade de serviços
4. 	 Desvios na relação terapêutica

Jean Claude Harter

Hannes Pretorius

Massimo Fuzzi

Ernst Hagenbarth

João Pimenta

Mesa Redonda de Prótese fixa

“Dentisteria adesiva e mutações terapêuticas”
1. 	 Inlays e Onlays em compósito
2. 	 Lesões cervicais não cariogénicas
3. 	 Reconstruções corono-radiculares

“Regeneração tecidicular em prótese e implantologia - uma abordagem periodontal”

“Estética em casos avançados de periodontologia: Um desafio”

“Bionics - poderá a tecnologia dentária aprender com a mãe natureza”

“O entendimento perfeito médico-técnico - chave para o sucesso na dentisteria estética”
(conferência multimédia)

James Jasper Ortodontia
“The Jasper Jumper - utilização clínica”

Adão Pereira
Robin Davies
Benqué

Mesa Redonda
“Higienistas orais”

Charles Reeve
Martin Addy

Periodontologia
“Procedimentos regenerativos - implicações periodontais e prostodônticas”

29 de Novembro de 1997

Carlos Berger “Endodontia - curso multimédia com cd-rom”

J. M. Cassanellas Bassols “Curso de renconstrução dos dentes com T.E.R.”
1. 	 Características dos dentes com T.E.R e das reconstruções coronárias
2.	 Espigões interradiculares
3.	 Métodos para reconstrução de dentes com T.E.R.
4.	 Cotos cimentados
5.	 Attachments axiais e sobredentaduras



15

10
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Congresso 1997: uma aposta séria e bem sucedida na “prata da casa”!

Pedro Pires

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

21

43

37

Número de Participantes 1475

10

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

FIL | Lisboa

DATA

3 a 5 de Dezembro de 1998
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Presidente do Congresso Manuel Fontes de Carvalho

Secretário Geral Carlos Silva

Comissão Científica Presidente: António Felino

Gil Alcoforado
João Caramês
Afonso Pinhão Ferreira
Maria Helena Rebelo
Maria Teresa Saraiva
Pedro Nicolau
Luís Pires Lopes
Pedro Leitão
Nuno Brás de Oliveira

Comissão Organizadora Presidente: José Miguel M. Carvalho

Clara Castelo Branco
Maria João Costa
Madalena Montal’Verne
Gil Alves
João Filipe Carvalho
João Paulo Firmino
José Felino Carvalhão
Luís Catarino Tavares
Rita Simões
João Carlos Roque
Cristina Mendes
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Colaboração

Associação Portuguesa de Higienistas Orais
Associação Portuguesa dos Técnicos Laboratoriais de Prótese Dentária 
Curso de Assistentes Dentárias da FMDUL



Programa Científico

3 de Dezembro de 1998

Carlos Oteo

Curso de dentisteria

“Dentisteria estética restauradora”

Friedrich W. Neukam
Stefan S. Mosgau

Curso de cirurgia oral

“Cirurgia oral e implantar na reabilitação da função mastigatória”

Ana Paula Amorim
Lucinda Gifford Faria
Isabel Roçadas Pires

Francisco Espinha

Nuno Cintra

Mesa Redonda			    	            Moderador: Afonso P. Ferreira

“Ensino pós-graduado na medicina dentária”

Shahram Emtiaz

Beat Merz

Lino Carracho
Tiago Mourão

António Vasconcelos Tavares

Mesa Redonda de Reabilitação Oral	                            Moderador: João Caramês
“Novos conceitos na reabilitação oral”

“Plano de tratamento em reabilitação oral”

“A importância da biomecânica em reabilitação oral”

“Novos materiais e técnicas em reabilitação oral”

“Passado, presente e futuro da implantologia”

Joseph Massad “Curso de prostodontia removível”

Pinhão Ferreira
Luís Jardim
Pedro Leitão

Mesa Redonda de Ortodontia		            Moderador: Jorge Dias Lopes

“Ortodontia clínica contemporânea”

Luca Allegrini
Michaela Bonato

Manuel Oliver
Mario Pierattini

Curso para técnicos de prótese dentária

“Os novos compósitos e a fiabilidade no tempo”                 Moderador: João Carlos Roque
“Biofunctional prosthetic system - BPS”

“As cores na cerâmica”            		                            Moderador: Luís Fonseca
“Possibilidades protésicas dos attachments fresados”
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4 de Dezembro de 1998



Rolf Borstein “Carisolv - remoção químico-mecânica não invasiva e conservadora dos tecidos cariados”

Susana Rocha
Teresa Barata

Curso para assistentes dentárias

“O assistente dentário”
“A recepção”

Programa Científico

J.Felino Carvalhão

João Carlos Pinho

Maria João Rodrigues

Mesa Redonda				            Moderador: Lino Carracho
“O paciente com disfunção temporomandibular na perspectiva do
médico dentista generalista”

“Pontos gatilho mio-faciais”

“Disfunção temporomandibular - diagnóstico diferencial”

“Tratamento na disfunção temporomandibular - considerações gerais”

João Carlos Ramos

Mário Filipe Bernardo

Eunice Carrilho

Mário Jorge Silva

Jorge Leitão

Mesa Redonda de Dentisteria	      	            Moderador: Luis Pires Lopes
“Novos materiais e técnicas em dentisteria restauradora”

“Compósitos e adesivos dentinários da última geração”

“Restaurações de amálgama com técnica adesiva”

“Amálgamas de gálio. Uma alternativa ao amálgama de prata?”

“Novos ionómeros de vidro”

“Influência dos novos materiais e técnicas restauradoras na longevidade clínica
das restaurações dentárias”

Pierre Machtou

Curso de endodontia

“Endodontia actual para uma prática clínica diária”

Joaquim dos Vultos
Fernando Longo
Catarina Noronha
Susana Rocha
Cristina Mendes
Teresa Neves Pinto

“A psicologia”
“Os comportamentos desviantes no contexto do consultório”
“Relação assistente dentário - paciente”
“Medidas de protecção individual e desinfecção da equipa”

“Transferência de instrumentos”
“Esterilização”

Catarina Noronha
Cristina Mendes
Susana Rocha
Teresa Neves Pinto

Curso para assistentes dentárias (atelier prático)

1. 	 Desinfecção da equipa dentária
2. 	 Transferência de instrumentos
3. 	 Esterilização
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Programa Científico

5 de Dezembro de 1998

Ronald Goldstein “Curso de prótese fixa / dentisteria estética”
1. 	 Change your smile
2. 	 O fracasso estético - como prevenir e como corrigir

Lígia Gomes “Curso de sedação consciente”

Isabel Poiares Batista

Juan Blanco

Pedro Pinto

Mesa Redonda de Periodontologia	                     Moderador: Helena Rebelo

“O impacto dos avanços recentes na periodontologia clínica”

“Regeneração orientada dos tecidos”

“Utilização de fármacos no interior das bolsas periodontais”

Miguel Lopes Cardoso
Américo Afonso

“Legislação e deontologia na actividade médico dentista”
Responsabilidade médica e responsabilidade deontológica

Arien D. Lackey “Medicina dentária Ano 2001...”
Integração das novas tecnologias na prática diária
1. 	 Revolução electrónica no consultório dentário
2. 	 Integração e funcionalismo de sistema computarizados
3. 	 Planificar a alta tecnologia do seu gabinete dentário
4. 	 Aplicações informatizadas em sistemas de rede em dentisteria
5. 	 Primização do consultório
6. 	 Aumentar a produtividade - “Sistemas de abrasão por Ar Lasers e Raio-X Digital”
7. 	 Sistemas de comunicações inovadores
8. 	 O seu consultório - Ano 2001

Frederico do Couto
Rui Viana
Teresa Garcia Serrano

Mesa Redonda para Higienistas orais	                    Moderador: Henrique Soares Luis

“Medicamentos com efeitos na cavidade oral”
“Emergências na prática de higiene oral”
“Alterações à consulta de higiene oral devidas a patologias sistémicas”



Número de Participantes

11

Ano da consolidação do Congresso em Lisboa e da reconciliação com os colegas.

Foi uma organização exemplar comandada por um colega exemplar, o José Miguel Milheiro Carvalho, aquém a 

Ordem muito deve e nunca deve esquecer, conseguiu pôr em pé um trabalho cujo resultado ainda hoje é recordado.

Ele e a sua equipa onde pontificava o saudoso Luís Catarino coordenaram um acontecimento que congregou a 

APMD e todos as outras associações representativas das classes que são afins dos Médicos Dentistas.

Experiência positiva culminada com um excelente elenco científico, com particular pendor para os profissionais 

portugueses que hoje (oito anos volvidos) são referência nacional.

Parabéns e obrigado José Miguel!

Eterna Saudade ao Luís Catarino

Manuel Fontes de Carvalho

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

15

21

31

53

11

1601

34

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

9 a 11 de Dezembro de 1999
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Presidente do Congresso Manuel Fontes de Carvalho

Secretário Geral Carlos Silva

Comissão Científica Presidente: António Felino

Vice-Presidente: Gil Alcoforado
Vice-Presidente: João Caramês
Afonso Pinhão Ferreira
Jerónimo Fernandes
João Carlos Ramos
Luís Jardim
Manuel Paulo
Maria João Rodrigues
Mário Jorge Silva
Pedro Leitão
Pedro Nicolau

Comissão Organizadora Presidente: Fernando Guerra

João Alves
João Braga
João Carlos Ramos
João Miguel Marques dos Santos
Orlando Monteiro
Pedro Couto Viana
Ricardo Henriques
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Programa Científico

9 de Dezembro de 1999

58

Informática e gestão

“Medicina on-line: opções para o novo milénio”

“As tecnologias de informação na prática clínica”

“A informática no consultório”

“A gestão da qualidade”

“Fiscalidade para o médico dentista”

Nuno Garrido

Jorge Ferreira da Costa

João Ramos
João Braga

Luís Cardia

Vitor Saraiva Marques

Ignácio Gamborena

Manuel Cueto Suarez

Achim Renner

Luís Redinha

Pedro Nicolau

Prostodontia

“Simbiose: alta tecnologia e criatividade nas reabilitações protéticas em cerâmica”

“Facetas em cerâmica: um tratamento integrado para a medicina dentária conservadora 
e estética”

“A evolução das técnicas e dos materiais restauradores em implantologia”

“Desenho e planeamento em prótese removível maxilofacial”

“Impressão externa em prótese total”

Edmund Cataldo

Paulo Melo

Leonor David

Chantal Malevez

Gion Pajarola

Terapêutica, Cirurgia, Patologia e Implantologia

“Cistos da cavidade oral - actualização”

“Antibioterapia em medicina dentária”

“Aspectos morfológicos relevantes para o diagnóstico diferencial dos cistos odontogénicos”

“Implantes transzigomáticos”

“Tópicos especiais em cirurgia oral”

Reunião APSOPPPE
(Associação Portuguesa de Saúde Oral para pacientes portadores de patologias especiais)



Morton Amsterdam

Curso de prostodontia

“Reabilitação protética em pacientes com patologia periodontal: uma perspectiva clínica de 50 anos”

Programa Científico

Shimon Friedman

Curso de endodontia

“Ao encontro dos desafios da endodontia moderna”

Bo Rangert
Jack Krauser
Jean François Tulasne

Implantologia

“Considerações biomecânicas para o sucesso do tratamento com implantes”
“Novas perspectivas em regeneração óssea e implantologia”
“Cirurgia de casos complexos em implantologia”

Mithridade Davarpanah
Alberto Sicília
Américo Afonso

Periodontologia

“Manipulação dos tecidos moles: inovações técnicas e cirúrgicas”
“Cirurgia plástica periodontal aplicada à implantologia”
“Comportamento biológico dos biomateriais de substituição óssea”

Paulo Cardoso
Marques Ferreira
Miguel Martins
Francisco Sanches
Manuel Paulo
José Capelas
António Gingeira
Pedro Cruz

Endodontia

“Instrumentação e obturação mecânica em endodontia - Sistema Quantec 2000”

“Instrumentação mecânica - Sistema Profile”

“Cirurgia endodôntica”

10 de Dezembro de 1999

António Carlos Cardoso

Curso de oclusão

“Porquê deve o médico dentista saber de oclusão?”

59



60

Raymond Bertolotti

Curso de dentisteria

Dentisteria estética adesiva

Programa Científico

Anthony Viazis

Curso de ortodontia

“Ortodontia bioeficiente”

António Lacerda e Megre
Pedro Mesquita
Jaime Portugal
Gizela Sobreiro
Marta Soares

Curso para assistentes de consultório

“Prevenção, higiene e segurança no trabalho”
“Prevenção da infecção cruzada no consultório”
“Amálgama e toxicidade do mercúrio - protocolo de higiene do mercúrio”
“Atendimento e qualidade”

Carlos Silva
Marcolino Gomes
Korrodi Ritto
Jorge Dias Lopes

Ortodontia

“Fibrotomia transseptal e movimento dentário ortodôntico”
“Tratamento combinado ortodôntico-cirúrgico”
“A pérola lingual na reabilitação funcional”
“Tratamento da supraoclusão com técnicas fixas segmentadas e contínuas”

11 de Dezembro de 1999



Número de Participantes

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

14

44

11

61

1830

30

17

5

Presidir à comissão organizadora de um dos maiores eventos do género na área da saúde constituiu uma 

experiência extremamente gratificante. De facto, o aliciante conjunto de desafios que se colocaram nesse 

contexto envolveram um misto de algumas iniciativas inovadoras e a responsabilidade de manter e 

melhorar, se possível, os aspectos positivos de edições anteriores. Este ano de 1999 foi marcante por 

ser a primeira vez que este encontro científico se denominaria como o Congresso da Ordem dos Médicos 

Dentistas o que realça o empenho de toda a equipa envolvida, a qual saúdo e agradeço o esforço, mais 

uma vez.

Numa perspectiva de evolução do Congresso julgo que é necessária uma reflexão permanente acerca 

do seu modelo tentando responder adequadamente às necessidades dos membros da Ordem e 

equacionando um reforço da participação das diferentes Sociedades Científicas.

Fernando Guerra

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores.

Apresentações Científicas



62



LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

23 a 25 de Novembro de 2000
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Presidente do Congresso Manuel Fontes de Carvalho

Secretário Geral Carlos Silva

Comissão Científica Presidente: António Felino

Vice-Presidente: João Caramês
Maria João Rodrigues
Maria Cristina Pollmann
Irene Pina Vaz
Maria Helena Figueral
António Gingeira
João Carlos Ramos

Comissão Organizadora Presidente: João Braga

Orlando Monteiro da Silva
João Carlos Ramos
Pedro Couto Viana
Nuno Mesquita Marques
Ricardo Henriques 
Nuno Silva
Hiram Fisher Trindade
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Programa Científico

23 de Novembro de 2000

Ana C. Mano Azul
José Bágan Sebastián
Andrés Blanco Carrión
Stephen Flint

Patologia oral

“Líquen plano oral”
“Lesões brancas da mucosa oral”
“A candidíase oral na consulta diária”
“Ulcerações orais”

66

Jorge Perdigão

Curso de dentisteria operatória

“Adesão e estética para o novo milénio”

Fátima Lima
João Souto
Manuel Saraiva
Paulo Bessa

Curso prático de emergências médicas

“Apresentação e objectivos”
“Sistema integrado de emergência médica”
“Suporte básico de vida (adulto) – teoria”
“Suporte básico de vida (criança) – teoria”
“Viatura médica de emergência e reanimação”

“Suporte básico de vida (adulto e criança) – prática”

Isabel Poiares
Ricardo Faria e Almeida
Simone Carvalho

Curso para assistentes dentárias - edição I

1.	 Instrumentos periodontais

2.	 O excelente atendimento ao paciente

Fernando Peres
Jorge Dias Lopes
Carlos Silva

João Pedro Marcelino
Korrodi Ritto
Afonso Pinhão Ferreira
Luís Almeida Jardim
Adriano Figueiredo
Guilherme Janson

Ortopedia dentofacial / Ortodontia

“O que necessita saber sobre as classes III”
“Tratamento das más-oclusões de classe III – aspectos clínicos”
“Retrognatismo mandibular – critérios cefalométricos de diagnóstico e de
 terapêutica de reposicionamento basal”
“Dismorfoses dento-maxilares em classe III: terapêutica ortodôntica-cirúrgica”
“Tratamentos das classes II div. I em dentição mista com o aparelho Ritto”
“Considerações de interesse clínico no tratamento da insuficiência mandibular”
“Tratamento de más oclusões da classe II: uma fase vs duas fases”    
“Tratamento cirúrgico da deficiência mandibular”
“Influência dos aparelhos ortopédicos funcionais no crescimento mandibular para 
 a correcção da classe II”

Hélder Nunes Costa
Nuno Silva
João Mendes

Medicina dentária militar

“Medicina dentária na medicina subaquática e hiperbárica”
“Medicina dentária em pré-campanha”
“Medicina dentária em campanha”



José Bagán Sebastián
Pedro Diz Dios
F. J. Silvestre-Donat

Pacientes especiais

“Manifestações orais de doenças hematológicas”
“Bacteriemias de origem oral”
“Tratamento clínico odontológico dos pacientes com cancro de cabeça e pescoço”

Programa Científico

João Aquino
Américo Afonso
João Braga

Aspectos jurídicos e deontológicos

“Abuso físico de menores – qual a responsabilidade do médico dentista”
“A publicidade no exercício da medicina dentária”
“Aspectos legais com relevância na prática clínica”

Maria João Rodrigues

Gary  M. Heir

Oclusão

“Importância dos dentes posteriores na prevenção e tratamento das disfunções 
 do sistema estomatognático”
“Dor orofacial de origem musculo-esquelética”

Alfredo Stocker
Ricardo Campos Costa
Fabiana Silva Dias

Imagiologia dentária

1.	 Contributo da imagiologia em medicina dentária – novas técnicas

2.	 A importância da imagem das lesões maxilares e mandibulares: interpretação 	
na rotina clínica

João Paulo Tondela
Fernando Guerra
Manuel Neves
Pascal Magne

“Prótese fixa”

“Restaurações em cerâmica pura: Materiais e preparações”
“Casos clínicos e longevidade clínica”
“Grandes reabilitações em prótese fixa”
“Restaurações cerâmicas na dentição anterior: biomecanismos e indicações”

Helena Rebelo
Gil Alcoforado
Jan Wennstrom

Periodontologia

“Cirurgia periodontal estética”
“Conceitos actuais de um plano de tratamento periodontal racional”
“Dentes ou implantes? Considerações no tratamento do paciente com doença periodontal”

José Lordelo
Pedro Nicolau
Daniel Telles

Prótese removível

“Impressões para próteses com suporte mucoso”
“Prótese removível biofuncional”
“Planeamento funcional e estético nas próteses parciais removíveis”
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24 de Novembro de 2000

Martin Trope

Curso de traumatologia

“Traumatismos dentários”

“Espaço de Debate”
A Medicina Dentária em Portugal: Que futuro?
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Programa Científico

Roberto Caproni

Curso de marketing

“Marketing aplicado à medicina dentária”

Teresa Amaral
Carlos Ramalhão
José Luís Luzio
Belmiro Patrício
Carlos Mota Cardoso

Outras áreas médicas

“Nutrição, alimentação e saúde oral”
“Medicina dentária e cardiologia: as nossas preocupações”
“Interdisciplinaridade entre medicina interna e medicina dentária na prática clínica diária”
“Medicina dentária e gravidez”
“O relógio atrasado no depressivo”

Isabel Poiares
Ricardo Faria e Almeida
Simone Carvalho

“Curso para assistentes dentárias - edição II”

1.	 Instrumentos periodontais

2.	 O excelente atendimento ao paciente

Carlos de Paula Eduardo
Jerónimo Fernandes
Pedro Soares Correia

Fernando Peres

Cirurgia oral

“Laser de Nd:  YAG em odontologia”
“Alguns aspectos de patologia das glândulas salivares – clínica, diagnóstico e terapêutica”
“A cirurgia oral e maxilo-facial - o seu papel na reabilitação anátomo-funcional da
cavidade oral”
“Implantes ortodônticos”

Mário Roberto Leonardo

Endodontia

“Medicação intra-canalar (tratamento provisório)”

David A. Garber

Curso de estética

“Estética dentária – no limiar do novo milénio”

Teresa Neves Pinto
Pedro Blesa

Curso para técnicos de prótese

“O controlo da assépsia entre o consultório médico dentário e o laboratório de prótese dentária”
“Próteses combinadas - parte teórica”

25 de Novembro de 2000

Francisco Dellile
Paula Faria Marques
Edson Lopes Barbosa

Odontopediatria

“Remoção químico-manual da cárie em odontopediatria”
“A anquilose dentária em dentição decídua ou em dentição mista”
“Odontopediatria – aspectos actuais”



Número de Participantes

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

15

103
95

Apesar de ter participado em duas Comissões Organizadoras dos Congressos da APMD, em 1997 e 

1999, o facto de ter sido o responsável máximo da equipa organizativa em 2000 deu-me uma perspectiva 

bastante diferente do evento. O crescimento do Congresso era notório de ano para ano e a necessidade 

de constantes inovações e atractivos era uma obrigatoriedade. Apostámos fortemente na abrangência 

do programa científico, aumentámos o número de salas de palestras e dinamizámos a Expo-Dentária, 

organizando uma exposição com uma disposição que se revelou de sucesso. Lançamos o primeiro “Guia 

da Expo-Dentária” e o cartão de pré-inscrição, que permitiu acabar com as esperas prolongadas na 

entrega da documentação no primeiro dia. A par de tudo isto, realizámos um desfile de moda e um 

programa social atractivo.

Todo o sucesso do Congresso 2000 deve-se a todos os elementos que nele trabalharam e aos colegas 

que iniciaram e desenvolveram este evento em anos anteriores, não esquecendo todos os colegas que 

neles participaram. A todos o meu agradecimento. Foi realmente uma experiência inolvidável, enriquecedora

e única, e pela qual todos os médicos dentistas deveriam, pelo menos um dia, passar.
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João Braga

1475

48

35

25

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

6 a 8 de Dezembro de 2001
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Presidente do Congresso Orlando Monteiro da Silva

Secretário Geral João Braga

Comissão Científica Presidente: António Felino

António Duarte Mata
António Ginjeira
Haroldo Menezes Júnior
João Braga
João Caramês
João Carlos Ramos
Maria João Calheiros Lobo
Maria João Rodrigues
Paulo Melo
Pedro Nicolau
Ricardo Faria e Almeida

Comissão Organizadora Presidente: Ricardo Henriques

Célia Coutinho Alves
Clélia Rocha
Luis Pedro Ferreira
Nuno Mesquita Marques
Nuno Silva
Patricia Manarte
Paulo Rocha
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Programa Científico

6 de Dezembro de 2001

Fernando Almeida
Fernando Guerra
Hiram Fischer Trindade
João Caramês

João Pimenta
Manuel Neves
Nuno Braz de Oliveira
Raúl Vaz de Carvalho

Mesa Redonda de Implantologia

“Carga imediata sobre implantes”
“Pilares procera – um passo para a estética”
“Atrofia dos maxilares – alternativas de tratamento”
“Fundamentos da implantologia: conceitos recentes baseados na investigação
experimental e clínica”
“Fala pouco dos outros, nada de ti e muito das coisas”
“Construção – criação!”			
“A equipe multidisciplinar e o médico dentista”
“Reabilitação oral com prótese fixa em desdentados totais”

Rogério Guimarães “Motivação para comunicar eficazmente. Comunicação para motivar eficazmente”

Fátima Lima
João Souto
Manuel Saraiva
Paulo Bessa

Curso prático de emergência médica

“Apresentação e objectivos”
“Sistema integrado de emergência médica”
“Suporte básico de vida (adulto) – teoria”
“Suporte básico de vida (criança) – teoria”
“Viatura médica de emergência e reanimação”

“Suporte básico de vida (adulto e criança) – prática”

Edite Saraiva

Curso  de optimização relacional

Relação médico dentista – paciente - (parte teórica)

João Aquino
Vitor Saraiva Marques

Fiscalidade e deontologia

“Negligência e erro”
“Reforma fiscal”

Larry  J. Peterson

Curso de cirurgia

Prevenção e abordagem de infecções odontogénicas e complicações cirúrgicas

07 de Dezembro de 2001

Lloyd Miller

Curso de prótese fixa e estética

1.	 Simbiose entre oclusão e estética dentária
2.	 Como obter uma estética dentária natural
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Paul van der Stelt
Laetitia Brocklebanc

Imagiologia

“A radiologia e o impacto prático das novas tecnologias”



Programa Científico

Paula Marques
Fernando Mesquita Gabriel
Paloma Planells del Pozo

Odontopediatria

“Anquilose de molares decíduos”
“Terapia pulpar de dentes decíduos”
“Maloclusões em odontopediatria: porquê, como e quando tratá-las”

Juan Blanco Carrion

Ortodontia / Periodontologia

“Tratamentos combinados ortodontia – periodontologia”

Eduardo Elias Farah

Curso de imagem para assistentes e recepcionistas

“Excelência no atendimento ao paciente”

João Mendes

António Sousa

Alexandre Santos
Helder Nunes Costa
Marcelo A. Couto

Medicina dentária militar

“Tratamentos dos defeitos localizados na crista óssea alveolar
Regeneração óssea – uso de agregados de plaquetas
Experiência no hospital militar principal”
“Reabilitação de doentes com traumatismo do bloco incisivo superior
com implantes e prótese fixa”
“Medicina dentária aeronáutica – barodontalgia”
“O mergulho e as ATMs”
“Medicina dentária operacional”

Jonathan A. Ship
Miguel Angel Gonzalez
Alberto Rodriguez

Patologia oral

“Aspectos clínicos das disfunções das glândulas salivares”
“Diagnóstico diferencial das lesões mais frequentes na cavidade oral”

Rui Santos Pereira
José Duran Von Arx

Ortodontia

“Aparelhos funcionais: o Bionator”
“Diagnóstico precoce e tratamento interceptivo”

Marco Orsini
Sérgio Miguel Andrade de Matos
Paulo A. Mascarenhas Lopes

Cristina Romão
Rita Montenegro
João Paulo Firmino
Susana Noronha

“Mesa Redonda de Periodontologia”
“Estética na zona anterior – considerações periodontais e protéticas”
“Princípios biológicos da regeneração periodontal”
“Enxertos ósseos – xenoenxertos e materiais aloplásticos – quando e como
usá-los na prática clínica”
“Enxertos ósseos autógenos e alógenos em regeneração periodontal
“Membranas não reabsorvíveis”
“Regeneração periodontal com membranas reabsorvíveis”
“Proteínas derivadas do esmalte emdogain® - a sua utilização no tratamento periodontal”
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José Ferreira da Costa
José Manuel Fernandes

Workshop - Fotografia clínica digital



08 de Dezembro de 2001

J.O. Andreasen

Curso de traumatologia

Actualização no tratamento de traumatismos dento-alveolares

Jacqueline Fesneau

Curso para assistentes dentárias 

1.	 O papel da assistente na cirurgia
2.	 Motivação do paciente para a higiene oral

Programa Científico

Klaus Lehmann
Manuel Neves
James Fraser McCord

Prótese combinada

“Coroas combinadas – um novo conceito em PPR”
“Prótese Combinada – clínica e laboratório”
“Plano de tratamento com prótese removível no paciente geriátrico”

Manuel Barrachina Mataix
Ana C. Mano Azul
João Carlos Ramos
Pedro Couto Viana
João Miguel Santos
Vasco de Carvalho
Roque Braz de Oliveira
Fernando Peres

Implantologia

“O êxito da Implantologia actual com ITI”
“A halitose no consultório dentário”
“Protecção pulpar directa - facto ou ficção?”
“Modelação gengival proteticamente guiada”
“Optimização do diagnóstico em endodontia”
“Contributos da autotransplantação dentária para a implantologia oral”
“Biomateriais utilizados no levantamento do seio maxilar - revisão bibliográfica e casos clínicos”
“Erupção Dentária – Da erupção à função; Da retenção à inclusão”

Osvaldo Correia
Luis Cunha Miranda
João Capão Filipe
Cristina Pereira
Manuela Brito

Cuidados próprios para o médico dentista

“Dermatoses ocupacionais em medicina dentária – um problema crescente”
“Doenças músculo-esqueléticas nos médicos dentistas”
“Problemas oftalmológicos do médico dentista”
“Medicina dentária e dores posturais: uma associação inevitável”
“Cansados de bocas – a propósito do síndrome de exaustão crónica nos médicos dentistas”

Eduardo Elias Farah

Curso de imagem para médicos dentistas

Como manter e conquistar pacientes

Peter Velvart
Eudes Gondim

Endodontia

“Abordagem de canais calcificados”
“Resolução de complicações em endodontia: diagnóstico e alternativas terapêuticas”

Ulrich Lotzmann
Annika Isberg

Oclusão

“Diagnóstico das desarmonias temporo-mandibulares”	
“Abordagem clínica de desarmonias temporo-mandibulares”
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Paulo Melo
Filipe Basto

Workshop
“Conhecimentos básicos para a utilização do equipamento de emergências”



Número de Participantes

21

98

150

77

1988

43

47

36

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

O Congresso da OMD 2001, mantendo a filosofia de qualidade e variedade de temas e conferencistas, 

que tinha vindo a ser construido desde o primeiro congresso, deu ênfase a temas práticos de aplicação 

no consultório.

Esta aposta foi bem recebida pelos colegas tendo-se atingido o máximo de congressistas até então.

A organização de um Congresso e Expo-Dentária com estas dimensões exige um esforço logístico e 

pessoal muito grande de todas as pessoas envolvidas, pelo que endereço os meus parabéns a todas as 

comissões e funcionários ligados a todos os congressos da OMD.

Ricardo Henriques

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Centro de Congressos de Lisboa | Lisboa

DATA

5 a 7 de Dezembro de 2002

79



80



Presidente do Congresso Orlando Monteiro da Silva

Secretário Geral João Braga

Comissão Científica Presidente: António Felino

António Duarte Mata
António Gingeira
João Aquino
João Braga
João Caramês
João Carlos Ramos
Luís Jardim
Maria João Rodrigues
Paulo Melo
Pedro Nicolau
Ricardo de Faria e Almeida

Comissão Organizadora Presidente: António Gingeira

Ana Pequeno
Ana Scarpa Gingeira
Carla Pranto
Catarina Gomes de Almeida
Filipa Vilarinho
Maria Teresa Rocha
Pedro Costa
Pedro Crispim
Pedro Tocantins Rodrigues
Ricardo Henriques
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Programa Científico

5 de Dezembro de 2002

Newton Fahl “Criando obras de arte com resinas compostas anteriores”

Joaquim Ramalhão “Quistos inflamatórios”

UCI e Anestesiologia
Hospital Capuchos / Desterro

“Curso prático para treino de procedimentos na emergência médica”

António Silva “Utilização de ultra-sons cirúrgico como alternativa às técnicas convencionais”

José Machado Santas Noites “Consulta de Medicina Dentária no Centro de Medicina Naval
Apresentação de um caso clínico”

João F.C. Carvalho
Diana Ribeiro
José Miguel Ferreira
João Braga
Miguel Castro
Rui Amaral Mendes

Curso de incisões e suturas em cirurgia oral

“Ferida operatória / cicatrização”
“Incisões”
“Tipos de agulhas”
“Tipos de fios”
“Tipos de nós”
“Técnicas de sutura”
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Francisco Pereira Jr. “Deslocação do disco na ATM: conduta clínica baseada em evidências científicas”

Nuno Silva “Simbiose medicina dentária militar - sociedade civil”

Pedro Mesquita “Queratoquistos”

Jerónimo Fernandes “Cirurgia pré-protética”

Gisele Abrahão “Avaliando factores de risco para cárie em bébés”

Teresa Sobral Costa “A medicina dentária na Marinha Portuguesa”

Alexandre Santos “Abordagem médico-dentária da Barodontalgia”



Programa Científico

Arnaldo Castelucci “Endodontia actual: o estado da arte”

Joseph Massad
Mark Connely

“Conceitos actuais em prótese removível: como melhorar a sua prática clínica”

6 de Dezembro de 2002

83

Jorge Dias Lopes “Tratamento da oclusão cruzada unilateral”

Acácio Couto Jorge
Ricardo Viveiros Cabral
Sandra Gavinha
Paulo Rompante
José Frias Bulhosa

Wagner Mercenes

“Convenção autarquias e saúde oral”

“Medir para prevenir – epidemiologia”
“Promoção da saúde oral”
“Saúde oral para grupos especiais”
“Flúor”
“Promoção da saúde oral em comunidades desfavorecidas
Intervenção no âmbito do protocolo OMD/Câmara Municipal do Porto”
“O impacto da saúde oral na vida das crianças, jovens e dos adultos”

Anabela Pereira “Intervenção precoce. Como, quando e porquê?”

Francisco Vale “Tratamento ortodôntico na segunda infância”

Luís Filipe Duarte “Problemas de desarmonia dento-maxilar em dentição mista”

Cristina Baptista “Sorriso – análise estética”

Francisco Espinha “Análise cefalométrica estrutural”

Sónia Pereira “Análise funcional em ortodontia”

Armandino Alves “Alterações estéticas em ortodontia”

Afonso Pinhão Ferreira “Resolução clínica do apinhamento secundário”



Programa Científico

84

Paulo Mascarenhas “Cirurgia periodontal estética”

Cristina Pollmann “Extracções seriadas – sim ou não”

Rui Pereira “Bi Helix”

Ana Paula Amorim “Mantenedores de espaço – como, quando e porquê?”

Adolfo Magalhães “Colocação imediata de implantes após extracção: revisão bibliográfica e casos clínicos”

Fernando R. Peres “Expansão e disjunção – objectivos e diferenças”

Fernando Duarte “Quistos maxilares não odontogénicos - abordagem cirúrgica”

Pedro Mariano Pereira “Mordida cruzada posterior unilateral funcional em dentição decídua e mista precoce”

Pedro Leitão “Extracção de primeiros molares definitivos”

Catarina Alexandre “O Tempo vencido pela Esperança, pelo Amor e pela Beleza...”

Eunice Carrilho “Branqueamentos”

João Carlos Ramos “O Estado Actual da Dentisteria Estética”

João Pimenta “Estética em Prótese Fixa e Implantar”

Luís Macieira “No Laboratório em Direcção à Estética”

Manuel Ferreira “A Estética e a Ortodontia Contemporânea”

Pedro Correia “Cirurgia Ortognática”

Ribeirinho Soares “Cirurgia Estética Facial”



Programa Científico
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7 de Dezembro de 2002

Jorge Ferreira da Costa
Workshop
“Radiologia digital”

Harold Baumgarten “Reabilitação e estética: novos desafios”
Garantir o sucesso estético em Reabilitação implanto-suportada

João Caramês
Luís Jardim

Pedro Correia
Ricardo Almeida
Syngcuk Kim
Conselho Deont. e de Disciplina

Tratamento multidisciplinar de casos complicados

“Implantologia”
“Tratamento Ortodôntico multidisciplinar - integração com a periodontia, implantologia, prostodontia 
 e cirurgia oral”
“Tratamento multidisciplinar de casos complicados - cirirgia oral”
“Periodontia”
“Opções Terapêuticas em Endodontia - alguns casos”
“Deontologia e Questões Legais no Exercício Profissional”

Isabel Bagão
Teresa Noronha
Teresa Guerreiro
Cristina Mendes

“Assistência específica a diferentes áreas da medicina dentária”

Paula Leiria Pinto “Alergias aos anestésicos Locais”

Lincoln Justo da Silva “O médico dentista e a criança com doença crónica”

Graça Pires “Alergias ao látex na práctica da medicina dentária”

Paula Faria Marques “Caracterização microbiológica periodontal de crianças Portuguesas”

António Mano Azul “Actualização em patologias da mucosa oral”

Abel Cardoso “Lesões pré-cancerosas e cancro oral”

“Acção de Formação do Infarmed”



Número de Participantes

32

42

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

61

1602

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

7

108

118
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Estrangeiros
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XI Congresso da OMD – Lisboa, 5 a 7 de Dezembro de 2002

O ano de 2002 marcou o regresso do Congresso da OMD a Lisboa, de onde tinha estado arredado desde 

1998. Coube-me a tarefa de presidir à comissão organizadora, função essa que desempenhei com prazer. 

Para ultrapassar as diversas dificuldades que foram surgindo, contei com a ajuda inestimável de toda a 

comissão organizadora, e também de todo o pessoal da OMD. Para muitos, era a primeira vez que estavam 

metidos nestes trabalhos.

No XI congresso tive a ideia de montar uma sala interactiva, em que se promovia a participação da 

assistência. Dado ser uma ideia pioneira, foi necessário estudar quais os meios para o conseguir, pensar 

qual o numero de participantes, quais os temas mais adequados, etc. A escolha de uma sessão 

multidisciplinar, os temas relacionados com a deontologia e o desafio feito ao Prof. Syngcuk Kim para 

colocar casos concretos de Endodontia preencheram esta sala que foi um sucesso.

Outra novidade do XI congresso foi a utilização dos leitores de códigos de barras dos identificadores à 

entrada e saída das salas, e realização de inquéritos sobre os conferencistas, os temas, a qualidade e 

interesse dos assuntos tratados, etc. 

Receando os efeitos negativos que a crise económica poderia ter no número de inscrições no congresso, 

apostámos em elevar ainda mais a qualidade do programa cientifico, tendo contado com a participação 

de Newton Fahl, na Dentisteria, Arnaldo Castellucci, na Endodontia, Harold Baumgarten, na Periodontologia, 

Joseph Massad, na Prostodontia, Walter Cardoso, na Patologia Oral, só para mencionar alguns de entre 

tantos que honraram o congresso com a sua presença e com a excelência das suas apresentações.

A aposta na força da Expo-dentária deu os seus frutos, e tivemos em Lisboa a maior exposição até então 

realizada no nosso País. Os visitantes só da Expo-Dentária corresponderam a cerca de um terço de todos 

os que passaram pelo Centro de Congressos de Lisboa nos três dias do congresso. Ficou claro o interesse 

de realizar o congresso da OMD alternadamente entre Lisboa e o Porto, dissipando-se as dúvidas sobre 

a viabilidade económica da sua realização em Lisboa.

Para compensar o problema com o pagamento do estacionamento no primeiro dia, o tempo esteve 

excelente durante os três dias, e o serviço de autocarros entre o Centro de Congressos e as Docas 

funcionou muito bem, proporcionando uma hora de almoço em frente ao Tejo, muito agradável para todos 

os congressistas.

Foi para mim um prazer e uma honra ter servido, mais que a Ordem dos Médicos Dentistas, a profissão 

a que tanto devo, contribuindo para o sucesso do XI Congresso da OMD.

António Gingeira
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LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

13 a 15 de Novembro de 2003
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Presidente do Congresso Orlando Monteiro da Silva

Secretário Geral João Braga

Comissão Científica Presidente: António Felino

António Duarte Mata
António Gingeira
Fernando Guerra
Isabel Poiares Baptista
João Aquino
João Braga
João Caramês
João Carlos Ramos
Maria João Rodrigues
Paulo Melo
Pedro Nicolau
Ricardo de Faria e Almeida

Comissão Organizadora Presidente: João Carlos Ramos

Alexandra Vinagre
Ana Luísa Costa
Eva Maria Oliveira
Gil Alves
João Miguel Santos
Miguel Lopes
Nuno Garrido
Orlando Martins
Paulo Jorge Palma
Ricardo Henriques
Sérgio Matos
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Programa Científico

13 de Novembro de 2003

Nitzan Bichacho

Curso de prótese fixa

“Convertendo o sonho estético em realidade”

Endodontia

“Resolução de problemas durante a preparação e obturação canalar”Paul  Wesselink

Anna Paula Greck Odontopediatria na primeira infância
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Maria Aparecida Machado
Ricardo Viveiros Cabral
Gil Alves

Saúde e higiene oral

“Infantários”

Endodontia

“Factores determinantes no sucesso do tratamento endodôntico”Shimon Friedman

Gil Alcoforado
Pedro Leitão

“Relação ortodontia / Periodontologia”

Sedação consciente em odontopediatria

“Administração de anestesia local em odontopediatria”
“Aplicação clínica do protóxido de azoto”
“Sedação: Outros caminhos para atingir o mesmo fim”
“Reabilitações extensas e complexas em odontopediatria”

Francisco Delille
Fernando Gabriel
Luís Filipe Correia
Luís Pedro Ferreira

João Caramês “Oclusão e Reabilitação Oral”

14 de Novembro de 2003

Fórum de Dentisteria operatória

“Adesão dentária - evolução”
“Dentisteria adesiva - os factos e os mitos”
“O uso de compósitos em dentes anteriores fracturados”

Franklin Tay
Jorge Perdigão
Luiz Narciso Baratieri

Fórum de Prostodontia fixa e removível (Sala Interactiva)

1. Plano de tratamento em reabilitações orais protéticas - Casos ClínicosAlexandre Cavalheiro
José Carracho
Luís Redinha
Pedro Couto Viana
Pedro Nicolau
Salomão Rocha
Sampaio Fernandes



Programa Científico

Maria Aparecida Machado
Ricardo Viveiros Cabral
Gil Alves

Saúde e higiene oral

“Pacientes especiais”

15 de Novembro de 2003

Jacques Lanners
Roque Braz de Oliveira
Fernando Guerra
João Pimenta
Manuel Neves

Implantologia

“Novos avanços e técnicas na implantologia actual”
“Extracção, colocação imediata e carga imediata - casos clínicos”
“A colocação de implantes orientados proteticamente”
“What a wonderful world!”
“Incisivos superiores: um desafio à estética”

Fórum de Periodontologia - Tratamento periodontal do sector anterior

“Racionalização do tratamento das periodontites: o valor da abordagem cirúrgica”
“Tratamento de bridas gengivais”
“Retalho avançado para coronal: considerações cirúrgicas”
“Tratamento periodontal de suporte - Resultados clínicos comparativos entre a remoção 
  mecânica da placa bacteriana supragengival e subgengival”
“Regeneração Periodontal - Conceitos gerais”
“Regeneração Periodontal: Biomateriais e suas técnicas de utilização”
“Regeneração orientada de tecidos: com e sem membranas”
“Derivado das proteínas da matriz do esmalte - regeneração periodontal baseada na biomimética”
“Tratamento regenerativo de defeitos periodontais infraósseos c/ ABM/P-15”

Helena Rebelo
Cristina Trigo Cabral
Miguel Pinto
Rui Samúdio

Ricardo Faria e Almeida
Paulo Mascarenhas
Rita Montenegro
Isabel Poiares Baptista
Sérgio Matos

Henry Salama
Maurice Salama

Curso de reabilitação oral

“Tratamentos alternativos para a reabilitação oral no sector anterior em adultos:”
1.	 Optimização dos locais a reabilitar
2.	 Relação Ortodontia / Periodontologia

Adriano Figueiredo

Francisco Marques
Miguel Seruca Marques

“Cirurgia e patologia oral”

“Cirurgia Maxilo-facial: Retalhos da vida de uma especialidade. A evolução do conhecimento, 
 as novas tecnologias e sua influência nas decisões clínicas. Do normal ao insólito”
“Cancro oral- do Laboratório à Clínica”
“Tratamentos dentários em doentes a fazer anticoagulantes orais - quando interromper
 a terapêutica?”

Miguel Angel Gonzalez Moles

Patologia oral

“Clínica, diagnóstico e tratamento das lesões erosivas severas da mucosa oral”

Luís Filipe Correia
Pedro Nicolau
Vasco Carvalho
João Aquino

Mesa Redonda de Deontologia (Sala Interactiva)

“Consentimento Informado”
“Relações profissionais entre o médico dentista e seus colaboradores”
“Responsabilidade na relação médico-doente”
“Conclusões do inquérito sobre má prática clínica realizado no congresso de 2002”
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Pedro Mesquita “Curso para Assistentes Dentárias”

Periodontologia

“Preservação e reconstrução da papila interdentária”Robert Azzi
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Curso para assistentes dentárias e médicos dentistas

“Organização e relacionamento interpessoal no consultório”Daniel Rozencweig

Fórum de Medicina Dentária Desportiva

“A importância da medicina dentária no desporto”
“Protectores bucais”
“Estudo do estado de saúde oral nos desportos de alta competição”
“A medicina dentária desportiva e a sua integração no âmbito da medicina
 desportiva em geral”
“Traumatologia dentária desportiva”
“Atitude do médico dentista perante atletas submetidos a variações barométricas”
“Protectores bucais laminados, individuais e fabricados em laboratório”
“Bebidas desportivas - vantagens e impacto na saúde oral”

Nuno Montezuma
Victor Hugo
Dário Pereira
António Pedro

Miguel Lopes
Alexandre Santos
Karina Veiga
Júlio Rocha

Saúde e higiene oral

“Terceira idade”Paulo Vaz Guimarães
Sandra Gavinha
Sónia Fangaia

Curso de prostodontia

“Prótese sobre implantes - planeamento e execução”Luciano Castelucci Barbosa

Terapêutica em Medicina Dentária

“Normas gerais de prescrição de antibacterianos”
“Prescrição de medicamentos no idoso e interacções medicamentosas”
“Doentes toxicodependentes, especificidades na sua abordagem 
 em medicina dentária”

João Carlos Sousa
Jorge Polónia
Paulo Melo

Sessão de Esclarecimento Conselho Directivo

“Novos Estatutos da Ordem dos Médicos Dentistas”



Número de Participantes

A organização do congresso da Ordem dos Médicos Dentistas em 2003 foi o corolário de uma série de 

participações em organizações anteriores e constituiu uma experiência única e inolvidável  do ponto de 

vista profissional e humano. Recordo, com saudade, nesse passado recente repleto de sentimentos, o  

salutar trabalho de equipe, a amizade, a motivação, as dificuldades, os elogios e as críticas... Recordo, 

com emoção ainda, a participação da sociedade civil (os espectadores especiais, as crianças, os seniores, 

os educadores, os monitores, os familiares...os sorrisos). Mas, acima de tudo, mais do que nas memórias 

do passado, acredito no potencial do futuro (a organização deste evento assim o comprova) e na capacidade 

dos médicos dentistas em se afirmarem, cada vez mais, como uma profissão de reconhecido nível 

científico, técnico e moral.

Finalmente, gostaria de deixar uma palavra de profundo apreço pelo contributo e trabalho, valoroso e 

imprescindível, de todos os presidentes das comissões organizadoras, científicas, das respectivas equipas 

e colaboradores, dos nossos mestres e dos colegas participantes, registado desde os primórdios embrionários 

do I Congresso da APMD até à concretização daquilo que actualmente constitui o nosso evento.

A todos, as minhas saudações mais cordiais.
João Carlos Ramos

88

53

64

1999

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

13

230

296

95

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

18 a 20 de Novembro de 2004
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Presidente do Congresso Orlando Monteiro da Silva

Secretário Geral João Braga

Comissão Científica Presidente: António Felino

António Duarte Mata
António Gingeira
Carlos Silva
Fernando Guerra
Gil Alves
Isabel Poiares Baptista
João Aquino
João Braga
João Caramês
João Carlos Ramos
João M. Santos
Maria João Rodrigues
Nuno Montezuma
Paulo Melo
Pedro Nicolau
Ricardo de Faria e Almeida

Comissão Organizadora Presidente: Gil Alves

Alexandre M. Santos
Álvaro Benzinho
Ana Luísa Costa
Isabel Veiga
João Carlos Ramos
João F. Dias
João Pimenta
Luís F. Correia
Nuno Montezuma
Paulo Palma
Paulo Rocha
Ricardo Henriques
Rui P. da Costa
Susana P. Pereira



Programa Científico

18 de Novembro de 2004

Daniel Telles
Iñaki Gamborena

Curso de reabilitação protética convencional e com implantes

“Reabilitação protética dos desdentados com aplicação de carga imediata sobre implantes” 
“Optimização estética da prótese sobre implantes e restaurações dentárias”

António Mata
Paulo Melo
Ana Mano Azul
Patrícia Manarte
Alexandre Conde
João Carlos Ramos
Marco Ferrari
Alexandra Vinagre
Alexandre Cavalheiro

Fórum de Dentisteria operatória

“Branqueamento dentário - procedimento médico ou cosmético?”
“Restaurações provisórias - novos conceitos”
“Dentisteria minimamente invasiva - uma ponte entre a prevenção e a dentisteria restauradora”
“Soluções clínicas para as lesões cervicais”
“Cavitação ultrassónica: uma nova realidade odontológica”
“Acabamento e caracterização das restaurações em resina composta”
“Espigões de fibra: porquê, quando e como?”
“Novos conceitos e tecnologia para a fotopolimerização de resinas compostas”
“Restaurações directas de dentes anteriores em resina composta: técnica de estratificação”

Roberto Prado

Curso de cirurgia oral

“Cirurgia oral e maxilo-facial ao alcance do clínico”

José Frias Bulhosa 
Regina Ramos 
Ricardo Viveiros Cabral

“Saúde e higiene oral - escolas”

Waldemar Polido

Curso de implantologia

“Planeamento integrado para estética em implantologia”

Mário Sérgio Saddy Curso de imagiologia

“Interpretação e aplicações clínicas de tomografia axial computadorizada (TAC) e ressonância
 magnética em medicina dentária”

19 de Novembro de 2004

Myron Nevins

Curso de periodontologia

“Salvar o dente ou colocar um implante dentário”

Dag Ørstavik
Ana Moura Teles
Irene Pina Vaz
João Miguel Santos
Pedro Cruz
Sancho Vilaverde Correia
Elenice Aparecido Gonçalves

Fórum de Endodontia

“Novos medicamentos e materiais de obturação em endodontia”
“Tratamento endodôntico não-cirúrgico: sugestões para a prevenção do insucesso”
“Factores que influenciam o resultado do tratamento endodôntico”
“Horizontes actuais da preparação canalar”
“Retratamento endodôntico: indicações e técnicas”
“Prevenção e tratamento do insucesso: perspectivas clínicas fundamentadas na literatura”
“Dor em endodontia”
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Diogo Libano Monteiro
Helena Figueiral
Natércia Loureiro
Ricardo Viveiros Cabral

“Saúde e higiene oral - lares de 3.ª idade”

20 de Novembro de 2003

Jesus Talon

Curso de prótese fixa

“Ajustes microscópicos em prótese fixa”

Curso de reabilitação oral

“Oclusão e reabilitação oral”Aníbal Alonso

German Gallucci

Stefan Paul
Frédéric Chiche

Fórum de Implantologia

“Implantologia oral: da susbtituição unitária à reabilitação fixa da maxila edêntula e o conceito 
 de integração estética inerente”
“Estética no sector anterior com restaurações implanto-suportadas”
“A previsibilidade da terapia de implantes na zona estética”

Silvio Boraks
Crispian Scully

Patologia oral

“Diagnóstico e tratamento das doenças dos tecidos moles bucais e ossos maxilares”
“Medicina oral”

Eugenio Velasco Ortega

Geriatria

“Medicina dentária geriátrica: os cuidados dentários integrais dos adultos seniores.
 Um desafio no século XXI”

Nick Lygidakis

Odontopediatria

“Lesões traumáticas graves em dentição permanente jovem. Opções de tratamento e complicações”

Daniel Rozencweig Curso para assistentes dentárias e médicos dentistas

“A comunicação no consultório - crescer profissionalmente através da comunicação”

Manuel Salgado
Cristina Pollmann
Margarida Grilo
Luis Pedro Ferreira
João Basminho
Francisco Oliveira
Júlio César Rocha
Sara Sofia F. L. Martins
Virgínia Rocha
Rui Nogueira

Mesa Redonda
Visão multidisciplinar do paciente pediátrico

“O pediatra e a saúde oral”
“A importância do tratamento ortodôntico interceptivo”
“Terapia da fala - uma abordagem complementar”
“Saúde oral: saúde geral”
“Programa de saúde oral para os jovens portugueses: 10 propostas”
“Obstrução nasal e saúde oral na criança”
“Padrão alimentar e saúde oral em idade pediátrica”
“A dinâmica da criança no consultório dentário”



Sónia Alves
Cristina Baptista
Maria João Ponces

Rui Santos Pereira
Marcus Veiga
Fernando Peres

Carlos Mota
Armandino Alves
Francisco Espinha

Nuno Montezuma de Carvalho
Anabela Pereira
Luísa Maló

Ortodontia

Sessão I - Diagnóstico e planeamento			 Moderador: Afonso P. Ferreira						
Co-Moderador: Manuel Neves

“Maus hábitos orais em Ortodontia”			
“Como construir um sorriso”
“Diagnóstico ortodôntico em relação cêntrica

Sessão II - Mecânica / inovações tecnológicas		 Moderador: Luis Jardim						
Co-Moderador: Helena Rebelo

“Restrição do crescimento maxilar”			
“Inovações ou melhoramentos em Ortodontia”
“Novas formas de ancoragem em Ortodontia”

Sessão III - Tratamento de pacientes adultos		 Moderador: Pedro Leitão						
Co-Moderador: Mª João Rodrigues

“Abordagem multidisciplinar no tratamento ortodôntoco de pacientes adultos (parte I)
“Abordagem multidisciplinar no tratamento ortodôntoco de pacientes adultos (parte II)
“Insuficiência transversal maxilar”

Sessão IV - Opções terapêuticas / recidiva		 Moderador: Carlos Silva						
Co-Moderador: Manuel F. Carvalho

“Disfunções Orais e sua abordagem”
“Casos Fronteira: Opção Terapêutica a pensar na recidiva”
“Estabilidade no tratamento de mordida aberta anterior”
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António Queirós

Sessão de Esclarecimento e Debates

“Conselho Deontológico e de Disciplina”	
- Relação médico-doente	
- Aspectos éticos, deontológicos e jurídicos

“Conselho Directivo”	
- Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	
- Dispositivos Médicos



Número de Participantes

77

43

56
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1993

Conferencistas Estrangeiros
Conferencistas Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

18

191

275

Empenhámo-nos, em estreita simbiose com a Comissão Científica, com o objectivo de estruturar um 

Congresso que abarcasse uma diversidade de temas e  facultasse aos profissionais de saúde oral a 

possibilidade de encontrarem, neste evento, uma mais valia na sua formação pós-graduada.

Valorizando o trabalho dos que nos precederam e se empenharam para que este evento científico da 

Ordem dos Médicos Dentistas, de capital importância na formação dos profissionais de saúde oral, tenha 

atingido tamanha notoriedade, reestruturámos o espaço da Expo-dentária, com o objectivo de torná-la 

mais apetecível ao congressista e às empresas que nela apostaram. 

Tudo delineámos subordinados à máxima, “O Congresso para os congressistas”.

Gil Fernandes Alves

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Centro de Congressos de Lisboa | Lisboa

DATA

17 a 19 de Novembro de 2005
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Presidente do Congresso Orlando Monteiro da Silva

Secretário Geral João Braga

Comissão Científica Presidente: António Felino

António Duarte Mata
António Gingeira
Carlos Silva
Fernando Guerra
Gil Alves
Isabel Poiares Baptista
João Aquino
João Braga
João Caramês
João Carlos Ramos
João M. Santos
Maria João Rodrigues
Nuno Montezuma
Paulo Melo
Pedro Nicolau
Ricardo Faria e Almeida

Comissão Organizadora Presidente: Nuno Montezuma

António Gingeira
Gil Alves
Isabel Veiga
João F. Dias
Jorge Patrão
José Rosa
Marcus Veiga
Natália Lucas Nunes
Pedro Pires
Ricardo Henriques
Rui P. da Costa
Susana P. Pereira
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17 de Novembro de 2005

Bart Van Meerbeek

Didier Dietschi
Luis Suñol Periu

Fórum de Dentisteria operatória

“Conceitos actuais da adesão ao esmalte e dentina como base para uma
dentisteria menos invasiva”
“Estado da arte em restaurações com compósito: tratamento de dentes anteriores”
“Restaurações directas e indirectas em dentes posteriores”
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Thuan Dao

Dor orofacial 

1.	 Mecanismos e controlo da dor crónica pós-tratamento dentário
2.	 Etiologias possíveis para a dor orofacial

Joana Farto
Ricardo Viveiros Cabral 

“Saúde e higiene oral - escolas do 1º ciclo e lares da 3ª idade”

Diogo Líbano Monteiro
Gonçalo Seguro Dias

“Saúde e higiene oral - lares de 3ª idade”

Rudolf Slavicek

Oclusão

“Forma e função no diagnóstico e tratamento do aparelho estomatognático”

18 de Novembro de 2005

Samuel O. Dorn
Rui Madureira
Rui Pereira da Costa
Paulo Palma
Paulo Miller
João Freitas Dias

Fórum de Endodontia

“Emergências em endodontia: trauma e dor dentária”
“Patologia apical-compreender para tratar”
“Novos caminhos na irrigação em endodontia”
“Reabsorções radiculares: etiologia, diagnóstico e tratamento”
“Obturação, como executar e que material escolher?”
“Obturação em endodontia - que opções a tomar na actualidade?”

Ricardo Faria e Almeida
Egon Euwe

Fernando Guerra
Ion Zabalegui
João Caramês
Paolo Casentini

Fórum de Implantologia

“Implantes imediatos e carga imediata - indicações e limites”
“Soluções estéticas inovadoras em implantologia - desde a substituição de um simples dente 
aos casos de edêntulos totais”
”Novos caminhos da implantologia oral”
“Auto-enxertos intra-orais em cirurgia plástica e reparadora”
“Estética em implantologia: uma nova realidade”
“A técnica de expansão da crista: uma nova forma de tratar defeitos horizontais dos maxilares”

Javier López

Curso para técnicos de prótese dentária

“Estética Global”

Isaäc van der Waal
Pedro Ferreira Trancoso

Patologia oral

“Doenças da lingua: revisão”
“Manifestações orais de doenças muco-cutâneas”



Programa Científico

Stanley Malamed

Urgências e Anestesiologia

“Emergências médicas e anastesia local”

19 de Novembro de 2005

David Herrera

Susana Noronha
Sérgio Matos

Cláudia Bordalo
Tony Rolo

Alexandre Santos
Paulo Mascarenhas

Fórum de Periodontologia

“Elixires no controlo químico da placa bacteriana: como seleccionar o melhor”
“Abcesso periodontal: uma abordagem simples de diagnóstico e tratamento”

Controvérsias no tratamento Periodontal                             Moderador: Helena Rebelo
“Periodontite Crónica Avançada”    			 

“Abordagem “agressiva”no tratamento de periodontite crónica avançada”
“Terapia conservadora”

“Lesão de Furca Grau II”				 Moderador: Gil Alcoforado

“Tratamento de lesões da furca abordagem ressectiva”
“Tratamento regenerativo das lesões da furca”

“Recidivas no tratamento de suporte periodontal”               Moderador: Isabel P. Baptista

“Tratamento mecânico e químico local em recidivas no tratamento de suporte Periodontal” 
“Tratamento mecânico local e químico sistémico”

Márcia Dinis

Paulo Melo
Gail Topping
Joana Domingues
Rolf Bornstein

Fórum de Dentisteria minimamente invasiva

“Vacinação com VIP confere protecção contra cárie induzida pelo Streptococcus sobrinus num 
 modelo experimental”
“Os novos desafios da medicina dentária conservadora”
“O sistema Internacional de detecção e avaliação de cáries (SIDAC)”
“Cariologia clínica - métodos terapêuticos para lesões iniciais de cárie dentária”
“Da perfuração à reconstrução - métodos menos invasivos na remoção de cáries”

Birte Melsen

Ortodontia

“Está a ancoragem esquelética a mudar os limites da ortodontia?”

John Nasedkin

Reabilitação oral

1.	 Oclusão e função
2.	 A dentisteria cosmética  como prática clínica comum

Munira Kaissar

Curso para assistentes dentárias 

Actuação das assistentes numa medicina dentária de qualidade
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Luciano Artioli Moreira

Laser em medicina dentária

“Estado actual do Laser em medicina dentária: laser de baixa e alta potência, branqueamento 
 dentário com Laser e LEDs”

Adolfo Magalhães
Roque Braz de Oliveira
Diogo Líbano Monteiro
Sónia Fangaia

Paulo Vaz Guimarães
Paulo Maurício
Carlos Falcão

Fórum de Prostodontia

“Sobredentaduras dento ou implanto-suportadas: tratamentos simples, pacientes satisfeitos!”
“Alternativas para a reabilitação de pacientes com síndrome combinado”
“Suporte em dentes e implantes na prótese parcial removível combinada”
“Reabilitação oral de pacientes com desgaste dentário: diagnóstico, pré-terapia e
 reabilitação protética”
“Reabilitação oral de pacientes com perda acentuada da DVO”
“Tratamento combinado perio-prótese”
“Utilização de facetas de cerâmica no sector anterior: quais os limites?”

Programa Científico
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Número de Participantes

61

29

54

2011

Conferencistas Estrangeiros
Conferencista� Nacionais

Nº de Apresentações
Nº de Autores

Comunicações Livres Posters

19

202

223

111

Foi com enorme satisfação e entusiasmo que aceitei este grande desafio, sempre pautado por um grande 

objectivo comum de proporcionar aos profissionais de saúde oral uma mais valia na sua formação pós-

graduada.

A edição do XIV Congresso foi memorável, quer pela participação maciça da classe com mais de 2000 

congressistas e a presença de diversas individualidades nacionais e internacionais, entre as quais o Senhor 

Ministro da Saúde, quer pela introdução de algumas novidades como a publicação diária do Jornal do 

Congresso.

A todos, equipa organizadora e participantes que contribuiram para este sucesso,                         

Parabéns!

Nuno Montezuma de Carvalho

Nacionais e
Estrangeiros

Número de Conferencistas

Comunicação Livre 
e Poster / Nº Autores

Apresentações Científicas





LOCAL

Europarque | Santa Maria da Feira

DATA

09 a 11 de Novembro de 2006
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Presidente do Congresso Orlando Monteiro da Silva

Secretário Geral João Braga

Comissão Científica

Comissão Organizadora Presidente: Ricardo Faria e Almeida

Carlos Falcão
Cláudia Barbosa
Diana Ribeiro
Duarte Marques
Gil Alves
Joana Domingues
José Rosa
Liliana Silva
Marcus Veiga
Orlando Martins
Paulo Palma
Ricardo Henriques
Susana Coelho
 

Presidente: António Felino

António Duarte Mata
António Ginjeira
Carlos Silva
Fernando Guerra
Gil Alves
Isabel Poiares Baptista
João Aquino
João Braga
João Caramês
João Carlos Ramos
João Miguel Santos
Maria João Rodrigues
Paulo Melo
Pedro Nicolau
Ricardo Faria e Almeida
Nuno Montezuma de Carvalho



Júlio Fonseca
João Paulo Tondela
Ana Pragosa
João Rua
Sérgio Sousa
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09 de Novembro de 2006

Newton Fahl

Dentisteria operatória

“Restaurações artísticas com resinas compostas”

Pedro Soares Moreira
Diana Ribeiro
João Pedro Marcelino
Carlos Madrid
Stephen Flint
Francisco Salvado

Cirurgia oral / Patologia oral 

“Patologias das glândulas salivares”
“Anquiloglossia”
“Cirurgia reconstrutiva alveolar”
“Osteonecrose induzida por terapêutica com bifosfonatos”
“Diagnóstico extra-oral: uma arte esquecida”
“Diagnóstico diferencial das lesões orais: da clínica à biopsia”

Fórum de oclusão

“Princípios de oclusão em reabilitação protética”
“Conceitos oclusais em reabilitações fixas implanto-suportadas”
“Bruxismo do mito à realidade”
“Ontogénese do orgão mastigatório”
“Biomecânica e reabilitação oral: casos clínicos”

António Mata

Luís Delgado Tomás
Joana Figueiredo
Cristiana Pereira
Cecíia Casaca
Tânia Vilela
José Frias Bulhosa
Fernando Ferreira

Branqueamento dentário

“Nova técnica de branqueamento em consultório”

Medicina dentária forense

“Estimativa da idade cronológica da infância à adolescência”
“Métodos dentários de estimativa da idade no adulto”
“Contribuição para a identificação médico-legal humana a partir dos dentes”
“Caracterização dos dentes com técnicas microanalíticas de raio-x”
“Maus tratos infantis”
“Dispositivos de protecção dentária no âmbito da saúde ocupacional”
“Identificação dentária e odontometria”

Mariano Sanz / Fernando Guerra
Helena Rebelo
Afonso Pinhão Ferreira
Manuel Neves
João Laranjeira
João Caramês
Luís Redinha
Mário Jorge Silva

“Sessão clínica plano de tratamento”
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Gerard Chiche

Prótese fixa

“Prescrição para uma estética anterior previsível”

10 de Novembro de 2006

Marco Orsini
Mariano Sanz / Cochita Martin

Periodontologia

“Correlação entre a cirurgia plástica periodontal e o tratamento protético”
“Interacções orto-perio. Como combinar o tratamento periodontal e ortodôntico”

Pedro Couto Viana / Salomão Rocha
Paulo Macedo / Liliana Silva
Luís Pedro Ferreira / Ana Luisa Costa
Carlos Silva / António Korrodi Ritto
Alexandra Vinagre / Pedro Cruz
Paulo Mascarenhas / João Pimenta

Controvérsias em medicina dentária

“Pontes cerâmicas ou metalocerâmicas: sim ou não?”
“3º Molar incluso: extracção ou não extracção?”
“Coroas metalicas ou restaurações conservadoras?”
“Tratamentos ortopédicos nos maxilares: facto ou ficção?”
“Exposição pulpar: protecção pulpar directa ou endodontia?”
“Dentes periodontalmente comprometidos: manter ou substituir por implantes?”

Oscar Medina

Ortodontia

“Um diálogo com o Dr. Angle”

Wilson Aragão

Oclusão

“O regulador da função Aragão (RFA) no tratamento de doenças sistémicas através do
 sistema estomatognático”

Pais Clemente
Luís Rebelo
Fernando de Pádua
Pedro Trancoso
Luís Filipe Correia

Tabaco saúde oral e o papel do médico dentista

“Consumo de tabaco como problema de saúde pública”
“Papel dos profissionais de saúde - níveis de intervenção do médico dentista”
“Consequências do tabaco na saúde geral”
“Consequências do tabaco na cavidade oral”
“Prevalência do tabagismo entre os médicos dentistas”

Alda Tavares
Ana Coelho
Danilo Duarte

Fórum de Odontopediatria

“Selantes-quando e porquê?”
“Cáries precoces de infância: prevenção, tratamento e apresentação de casos clínicos”
“Odontopediatria contemporânea: evidências científicas e a sua aplicação na clínica infantil”
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Programa Científico

Markus Huerzeler
Mário Roccuzzo
Sascha A.Jovanovic

Fórum de implantologia

“Terapêutica implantar estética”
“Colocação de implantes após extracção dentária”
“Implantologia estética: cinco elementos para atingir resultados estáveis e duradouros”

11 de Novembro de 2006

Gunnar Bergenholtz
Gianfranco Vignoletti

Fórum de endodontia

“Desafios em endodontia”
“Critérios endodônticos no tratamento protodôntico”

Eugénio Martins Curso de fotografia

Jaime Henriques Ventura

Curso para técnicos de prótese

“Novas tendências e actualização em prótese dentária”

Lusiane Camilo

Curso para assistentes dentárias

“A evolução da odontologia”

Jorge Polónia
José Frias Bulhosa
Sandra Gavinha
Pedro Trancoso
Liliana Teixeira
Tony Rolo
Otília Lopes

Mesa redonda geriátrica

“Bases racionais da terapêutica medicamentosa no indivíduo idoso”
“Odontogeriatria: modelação das fragilidades”
“Orientação preventiva da saúde oral dos idosos: que fazer?”
“Medicina oral: patologias mais prevalentes: diagnóstico, prevenção e tratamento”
“Abordagem das lesões dentárias mais prevalentes no idoso”
“Periodontite no idoso-como gerir a doença”
“Lesões hiperplásicas e inflamatórias provocadas por prótese”



O Congresso da OMD é o principal acontecimento científico e social da Medicina Dentária e um dos principais eventos 

médicos realizados em Portugal,  

Foi para mim, uma honra presidir à Comissão organizadora do XV Congresso da OMD. Aceitei o desafio,

consciente da responsabilidade que tal cargo implica e do trabalho que tinha pela frente.

Com a ajuda de todos conseguimos realizar o maior Congresso de sempre da OMD, quanto ao número de

inscritos e de expositores presentes na Expo-Dentária, ultrapassando em larga medida as melhores expectativas.

Obrigado a todos os que idealizaram o Congresso e que ao longo dos anos, com muito esforço, dedicação e

sacrifício vêm lutando por uma Medicina Dentária melhor !

PARABÉNS Á MEDICINA DENTÁRIA PORTUGUESA !

Ricardo Faria  e Almeida.
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Numa perspectiva geral, verifica-se um progressivo aumento do número de participantes nos Congressos 

da OMD, desde 1992 até 2005. De facto, apenas no ano de 1993 se registou um valor inferior (520 

participantes), sendo nos anos seguintes, e apesar de não homogéneo, superior a 1000 participantes.

Em 2001 regista-se um máximo de 1988 participantes comparativamente com os anos anteriores, 

prolongando-se esta tendência pelos anos seguintes . Numa abordagem mais particular, denota-se a 

subida galopante do número de participantes, entre 1993 e 1999, tendo posteriormente uma ligeira descida 

entre 1999 - 2000 e 2001-2002. Nos anos mais recentes, a tendência será para estabilizar acima dos 2000 

participantes ou eventualmente, continuar a aumentar.
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Numa leitura global, verifica-se um predomínio de conferencistas portugueses nos diversos 

Congressos, desde 1992 a 2006, á excepção de 1995 e 1997, em que o número de congressistas estrangeiros 

su perouo número de conferencistas portugueses.

De um modo geral, o número de conferencistas portugueses tem sido crescente, atingindo o seu valor

máximo no Congresso de 2002 com 61 conferencistas portugueses, e apenas 7 conferencistas estranjeiros.

Por outro lado o número de conferencistas estrangeiros alcançou um mínimo de 5 conferencistas, no 

Congresso de 1993 , e um máximo de 21 conferencistas, no Congressos de 1997 e 2001.

No Congresso de 2006, o número de conferencistas portugueses volta a superar de forma muito significativa 

o número de conferencistas estrangeiros, com 52 para 17.
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Gráfico 3 | Pósteres Revisão Clínica

0 2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

1996

1994

1993

2004

2003

2005

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1995

1992

2006

Cariologia/MDP

Radiologia

Dentistería
Operatória

Endodontia

Oclusão

Materiais
Dentários

Odontopediatria

Ortodontia

Implantologia

Cirurgia

Periodôntologia

Patologia Oral

Prótese Removível

Prótese Fixa

Medicina Dentária 
Forense

Ergonomia

Pacientes 
Especiais

Anatomia Dentária

Terapêutica /
Farmacológia

Ética



125

Gráfico 4 | Pósteres Investigação

1 2 3 4 5 6 70

1997

1995

1994

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1993

2005

2004

1992

2006

Pacientes 
Especiais

Cirurgia

Cariologia/MDP

Endodontia

Materiais
Dentários

Odontopediatria

Ortodontia

Implantologia

Periodontologia

Patologia Oral

Prótese Removível

Medicina
Geriátrica

Fisiologia

Psicologia

Oncologia

Dentisteria 
Opeartória

Biologia



126

Gráfico 5 | Comunicações Livres de Revisão Clínica
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Gráfico 6 | Comunicações Livres de Investigação
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Ao longo dos anos, as apresentações científicas sob a forma de Poster (Gráficos 3 e 4) registam valores

numéricos ao nível da Revisão Clínica, superiores aos Posters de Investigação.

Relativamente às áreas sobre os Posteres as apresentações se debruçam, verifica-se um predomínio da 

Dentisteria Operatória no âmbito da Investigação, em 5 anos (1997, 1998, 2000, 2001 e 2003) e da Ortodontia 

no campo da Revisão Clínica, em 4 anos (1992, 1995, 2002 e 2004).

    

Em 2006, os pósteres de revisão clínica superaram novamente os de investigação, com 90 para 22 

respectivamente. No primeiro caso, Revisão Clínica, as áreas com maior número de pósteres foram a 

Dentisteria Operatória (16), a Implantologia (14), a Cirurgia Oral (12) e a Periodontologia (11),  destacando-

se das restantes áreas. No segundo caso, Investigação, a Cariologia / Medicina Dentária Preventiva dominaram 

com 7 ocorrências, seguida da Prótese removível e Dentisteria Operatória com 4, e Endodontia com 3 

pósteres. 

 

Nos gráficos 5 e 6, podemos notar uma permanência constante de Comunicações Livres de Revisão Clínica 

sobre as de Investigação em vários anos apresentados. Podemos destacar o ano de 2003 como tendo um 

total máximo de Investigação (21) e Revisão Clínica (43) e os anos de 1993 e 1994 como anos de nulidade 

nos dois casos. 

De uma maneira geral, podemos afirmar que, até ao ano 2000, verificou-se uma subida de casos de 

Comunicações Livres de Revisão Clínica, chegando mesmo a duplicar o número entre 1999 e 2000. Por 

outro lado, verifica-se no ano de 2001 uma queda acentuada, retomando novamente um valor elevado a 

partir de 2002. Em 2005, já se verificou nova queda, menos acentuada (44 para 32). No caso da Investigação, 

observa-se um número muito instável de casos ao longo dos anos. O seu real crescimento iniciou-se a 

partir do ano de 2001, apesar de ainda flutuante. As áreas com maior número de apresentações científicas, 

no caso da Investigação, e no conjunto dos anos citados, são a Cariologia / Medicina Dentária Preventiva, 

a Odontopediatria e a Periodontologia. Em relação à Revisão Clínica, verificou-se um grande interesse em 

áreas como a Cirurgia Oral, Implantologia e Patologia Oral. 

Ao longo dos anos, verifica-se uma permanência da área da Cariologia / MDP em Investigação num total 

de 5 anos (1992, 1996, 2001, 2004 e 2005) e a área de Cirurgia Oral em Revisão Clínica, num total de 6 

anos (1992, 1996, 1998, 2002, 2003 e 2005). 

  

Em 2006, as áreas focadas foram distintas: no caso da revisão clínica, foi a área de Cirurgia Oral a mais 

pretendida, seguindo-se a Patologia Oral, Cariologia / MDP, Dentisteria Operatória, Endodontia, Prótese 

Fixa e a Implantologia a menos focada. 

Relativamente às Comunicações Livres de Investigação, a Periodontologia obteve maior procura, seguindo-

se a Terapêutica, a Odontopediatria, a Ortodontia e Cariologia / MDP. As áreas de Biologia Oral, Prótese 

Fixa,Prótese Removível, Dentisteria Operatória e Materiais Dentários foram as menos procuradas.
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O Número de autores de apresentações científicas sob a forma de Póster, tem vindo a crescer desde 1997 a 2006, 

atingindo o seu máximo em 2006, com 439 autores de Pósteres. O ano 2003 foi particularmente positivo, uma 

vez que superou o dobro do número de autores de Pósteres, do ano anterior (118 apresentações em 2002). A 

partir de 2003, verificou-se uma ligeira quebra do número de autores, tendência que se inverteu em 2006, como 

já anteriormente referido.

Relativamente ao número de autores de apresentações científicas sob a forma de Comunicação Livre,

este atingiu o seu máximo em 2003, com 230 autores. Observa-se uma subida acentuada do número de autores a partir do 

ano de 2002, duplicando mesmo em 2003 o número do ano anterior.
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Pela análise sintética das apresentações científicas, realizadas entre 1992 e 2006, podemos retirar algumas 

ilações gerais:

1. As Apresentações Científicas, tanto sob a forma de Poster como de Comunicação Livre, foram em

    número reduzido nos anos de 1992 a 1996 .

2.	A partir de 1997 verificou-se um aumento significativo das Apresentações Científicas sob a forma de     

    Poster Revisão Clínica / Investigação.

3.	Em 1999, não se contabilizaram Apresentações Científicas de Investigação, tanto na forma de Comunicação

    Livre como na de Poster .

4.	A partir de 2000, as apresentações multiplicam-se em número e autores, até à actualidade.

5.	As áreas temáticas de apresentação também vão aumentando em número, persistindo, contudo, predomínio	

de algumas delas, nomeadamente a Cariologia / Medicina Dentária Preventiva, Dentisteria Operatória    

    e Endodontia.

6.	Por outro lado, as áreas com um menor número de apresentações cientícas são: a Medicina Dentária	

Forense, Ética, Pacientes Especiais, Ergonomia, Anatomia Dentária, Oncologia, Psicologia e Epidemiologia.

7.	Em 2004, as áreas de Fisiologia, Biologia Oral e Medicina Dentária Forense dominaram as apresentações	

livres de Investigação e já em 2005, foi a área de Cariologia / Medicina Dentária Preventiva (com 44%),  

     a predominante nesse tipo de apresentação.	

8.	As áreas de Radiologia, Materiais Dentários e Oclusão reduziram as apresentações científicas a partir de	

2002, existindo, até então, poucos registos.


