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importante Lei. Da acção da Ordem recebemos feedback de
todos os partidos com representação parlamentar, inclusive
de muitos deputados que integram a Comissão de Saúde da
Assembleia da República.
A este propósito ocorre-me partilhar convosco uma reflexão
sobre a preocupação número um das pessoas: a Saúde.
Vou basear esta minha reflexão no elencar de quatro desafios
que, na minha óptica, se colocam aos sistemas de saúde:

• do Pragmatismo
• da Transversalidade
• da Responsabilização
• da Sustentabilidade

Devemos retirar toda a carga ideológica desta discussão
sobre os sistemas de saúde, despartidalizá-la e colocá-la na
órbita da cidadania. Abordá-la numa perspectiva pragmática,
transversal, de responsabilização individual e sustenta-
bilidade financeira.
A saúde precisa, também ela, em todo o mundo, de acordos
sociais e políticos alargados, abrangentes. E precisa dos
vossos contributos e reflexões enquanto agentes activos da
Saúde.

Versão integral do editorial disponível no site:
http://link.omd.pt/r8editorial

Pela nossa saúde!

Deduções Fiscais na Saúde – Orçamento do Estado
Sempre que entendemos que está em causa a saúde oral,
procuramos deixar os nossos alertas junto dos órgãos de
soberania e entidades que tutelam a saúde em Portugal.
Desta vez, dirigimo-nos de novo à Assembleia da República,
pois cremos que a proposta de Lei do Orçamento de Estado
para o ano de 2011 é, nas matérias que nos respeitam,
merecedora de grande preocupação.
Com atenção, analisámos o documento de proposta de
Orçamento de Estado para 2011. O corte abrupto nas
deduções fiscais, até agora permitidas aos contribuintes com
as suas despesas de saúde oral, a ser aprovado, tornar-se-á
altamente lesivo para a saúde pública e, também, para a
própria economia regular e lícita.
Com o agravar da situação económica e financeira da
maioria das famílias, dar-se-á a diminuição das visitas aos
consultórios dos médicos dentistas. A consulta de
emergência voltará a ser a norma. Os esforços até agora
feitos, com custos para todos - contribuintes, médicos
dentistas e Estado - e com alguns frutos na saúde oral
profiláctica, iriam sofrer uma regressão. Sobra o programa
cheque-dentista, que significou uma enorme evolução, mas
que iria forçar, em muitos situações, os utentes a
desinvestirem no percurso que este programa promove
através da sua vertente pedagógica. Outro ponto relevante é
a receita fiscal para o próprio Estado. O estímulo natural para
quitação – a entrega da factura - poderá ser afectado com o
consequente recrudescimento da “economia paralela”.
Não pedimos à Comissão Parlamentar para ser excepção ao
esforço nacional, mas é justo que a nossa especificidade
seja, pelo menos, alvo de uma análise específica. Face à
ausência de opção pelo contribuinte entre público e privado,
a visão fiscal sobre o tema não deveria ser diferenciada?
Disponibilizou-se a OMD para prestar qualquer apoio para
que a saúde oral não surja menorizada na discussão de tão

O Bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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O CORTE ABRUPTO NAS

DEDUÇÕES FISCAIS, ATÉ
AGORA PERMITIDAS AOS
CONTRIBUINTES COM AS

SUAS DESPESAS DE SAÚDE
ORAL, A SER APROVADO,
TORNAR-SE-Á ALTAMENTE

LESIVO PARA A SAÚDE
PÚBLICA E, TAMBÉM, PARA

A PRÓPRIA ECONOMIA
REGULAR E LÍCITA.

”

“
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MANIFESTO DEFENDE
DIREITOAO SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE
O fundador do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Arnaut, defendeu
recentemente que uma fatia do Orçamento de Estado para 2011 deveria
incidir na criação de uma rede de cuidados de medicina oral.
O programa cheque-dentista já abrange as crianças, grávidas, idosos e
portadores de HIV/sida, mas ainda é insuficiente se pensarmos em todos os
utentes do SNS que ainda não têm acesso a estes cuidados de saúde.
Em tempo de definição de opções estratégicas fundamentais no sector da
saúde, é crucial que a OMD exponha a sua posição sobre esta matéria,
participando nas diversas iniciativas organizadas para debater esta e outras
questões relevantes para o desígnio da medicina dentária.
Foi o que aconteceu com a participação da OMD no Fórum Saúde sobre o
SNS, realizado em Setembro, na Alfândega do Porto. Diversos agentes ligados
à saúde defenderam o direito de acesso dos cidadãos ao SNS.

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE
SAÚDE TEM NOVO REGULADOR
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é presidida, desde Outubro, pelo
economista Jorge Almeida Simões, que sucede no cargo a Álvaro Almeida.
Nomeado pela ministra da Saúde, Ana Jorge, o novo regulador vai chefiar a
ERS nos próximos três anos.
Jorge Almeida Simões é doutorado em Ciências da Saúde e professor da
Universidade de Aveiro. Lecciona ainda em cursos de pós-graduação na
Universidade de Coimbra, Universidade Católica e Universidade do Minho.
Numa mensagem dirigida ao dirigente cessante, Álvaro Almeida, o bastonário
da OMD, Orlando Monteiro da Silva, lembrou que, «apesar de algumas
divergências de fundo que fomos expressando sobre a ERS, tal não impediu
uma relação institucional salutar - à qual a recente aprovação do novo regime
de licenciamento de unidades de medicina dentária veio dar particular
conteúdo acrescido».

COMITÉ ECONÓMICO
E SOCIAL EUROPEU
PORTUGUÊS
À FRENTE DAS
PROFISSÕES
LIBERAIS
OconselheiroeuropeuCarlosPereiraMartins
foiapontadoparapresidentedaCategoriade
Profissões Liberais, que abrange os 27
Estados-membrosdaUniãoEuropeia (UE).O
mandato tem início em Janeiro de 2011 e
termina em Junho de 2013.
Em Portugal, Carlos Pereira Martins é
presidente da Comissão Executiva do
Conselho Nacional das Ordens Profissionais
(CNOP), do qual a Ordem dos Médicos
Dentistas também faz parte.
Cada vez mais essencial, no contexto
nacional e europeu, esta estrutura defende
os interesses das profissões liberais e dos
seus profissionais, conferindo-lhes autono-
mia e destaque face à visão restrita da sua
regulação assente apenas um critérios
económicos.
Carlos Pereira Martins foi ainda eleito vice-
-presidente do Comité Económico e Social
Europeu (CESE) para as relações externas.
Este órgão ocupa-se do relacionamento
com outros Estados, acompanhamento,
organização de missões, delegações e
pareceres sobre política externa da UE,
comércio internacional.
Este português foi ainda reeleito como
membro do Bureau do Grupo 3 do CESE,
no qual estão representados, entre outros,
os consumidores, profissões liberais,
ambiente, agricultores.
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PLATAFORMA ANTI-OBESIDADE
Uma equipa de médicos dentistas vai propor formas de combate à obesidade em
Portugal, a convite da Direcção-Geral da Saúde, que criou um grupo de trabalho
composto também por nutricionistas.
Paulo Rompante, Ricardo Oliveira Pinto, Humberto Santos Silva, Pedro Pinto
(Açores) e Gil Fernandes Alves (Madeira) são os médicos dentistas indicados
pela Ordem dos Médicos Dentistas para esta Plataforma Nacional Contra a
Obesidade.
Estudos epimediológicos indicaram existir uma relação entre a nutrição e a
saúde da cavidade oral.
Por um lado, as doenças infecciosas orais, assim como outras doenças orais,
têm uma implicação na capacidade de ingestão de alimentos e no estado
nutricional.
A alimentação e o estado nutricional podem afectar o desenvolvimento, a
integridade da cavidade oral e a progressão das doenças orais.
O impacto mais significativo da nutrição na saúde oral é o efeito directo dos
alimentos sobre os dentes no desenvolvimento de cáries dentárias e na erosão
do esmalte dentário.
Para a prevenção das cáries dentárias diversos autores sugerem ser necessário
manter um equilíbrio na desmineralização-remineralização da superfície dos
dentes o que inclui, além de outras terapêuticas, o aconselhamento alimentar.
A erosão do esmalte dentário tem vindo a aumentar e está relacionada com a
ingestão de alimentos ácidos, como os refrigerantes. ”

“

OMD ORGANIZA
EVENTOS DE PROXIMIDADE
Mais de uma centenas de médicos dentistas participaram
nos eventos realizados pela OMD em Outubro.
Para os profissionais mais jovens, realizou-se o Curso de
Introdução à Actividade Clínica, tanto em Lisboa como no
Porto. Em seis módulos, distribuídos por uma manhã, foram
abordados temas como as “As principais entidades da área
da saúde”, “O que necessito para iniciar a profissão de
médico dentista”, “À procura do primeiro emprego”,
“Exercício profissional”, “O cheque-dentista” e “Formação
pós-graduada e especializações”.
Outra iniciativa que conheceu grande adesão foi a sessão
de esclarecimento sobre o licenciamento, realizada em
Tomar. Este encontro vem na sequência do apoio que a OMD
tem prestado aos médicos dentistas no processo de
licenciamento de clínicas e consultórios de medicina
dentária. Não deixe de visitar o microsite dedicado ao
licenciamento em www.omd.pt.
Descubra na página 18 desta revista mais medidas de
próximidade que a OMD tem vindo a implementar.

DUAS NOVAS
ESPECIALIDADES
Periodontologia e odontopediatria
serão especialidades na OMD, ficou
aprovado por unanimidade em
Conselho Directivo. Os respectivos
regulamentos serão disponibilizados
no site da OMD na segunda metade
de Novembro para discussão
pública.

A ALIMENTAÇÃO
E O ESTADO
NUTRICIONAL
PODEM
AFECTAR O
DESENVOLVIMENTO,
A INTEGRIDADE
DA CAVIDADE
ORAL E A
PROGRESSÃO
DAS DOENÇAS
ORAIS.

Tomar

Lisboa Porto
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Consultar indicadores estatísticos
pode ser uma tarefa pouco aliciante
para a maioria das pessoas, sobre-
tudo se a informação estiver
organizada em tabelas e incluir
números relativos a quase todos
países do mundo.
Se os mesmos dados forem apre-
sentados numa aplicação online, em
que os visitantes podem gerar mapas
e comparar inúmeros indicadores da
medicina dentária global, a situação
muda de figura. É isso que faz o Data
Mirror, criado pela Federação Dentária
Internacional.
Esta ferramenta interactiva utiliza
fontes estatísticas provenientes de
diversas entidades, como o Banco
Mundial, a Organização Mundial da
Saúde e census locais criados pelas
associações dentárias nacionais
associadas à FDI.

A nível global, obter indicadores
válidos na área da saúde é uma tarefa
bastante complexa. Não só obriga a
que se utilizem critérios de recolha
comuns entre nações, como também
requer sistemas de saúde sólidos e
capazes de realizar questionários
periódicos. Para tudo isto acontecer, é
necessário existir o apoio político
indispensável para alocar recursos
económicos que permitam realizar os
census nacionais.
A qualidade da recolha de informa-
ções em saúde tem vindo a melhorar
bastante, em especial quando estão
relacionados com a avaliação das
Metas de Desenvolvimento do Milé-
nio, das Nações Unidas. No entanto,
muito trabalho ainda precisa ser feito,
sobretudo em áreas que envolvem os
recursos da saúde e, em especial, em
todas as áreas da saúde oral.

DATA MIRROR

POR INDICADORES NUNCA
ANTES NAVEGADOS

Iniciativas da Organização Mundial de
Saúde ou da União Europeia têm
permitido incluir indicadores de saúde
oral adequados nos diversos projectos
de recolha da informação. Muitos
países necessitam, porém, de
implementar muitas destas boas
práticas na recolha de dados.
Os mapas e gráficos do Data Mirror
refletem as médias provenientes de
conjuntos de dados díspares na co-
bertura e qualidade. No entanto, não
deixam de ser os dados mais actuais
disponíveis e globalmente com-
paráveis.
E não esquecemos. No Burkina Faso
há 80 médicos dentistas e um
finlandês consome, em média, 56
quilos de açucar por ano.

Consulte o Data Mirror em:
www.fdiworldental.org/data-mirror/

Sabe quantos médicos dentistas há no Burkina Faso? Ou quantos
quilos de açucar um dinamarquês consome por ano?

m
un

do
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PETIÇÃO
41800 pessoas já subscreveram a
petição que exige a equivalência de
mestre aos titulares das anteriores
licenciaturas com formação de cinco
ou seis anos. Esta iniciativa está a
ser dinamizada pelo Conselho
Nacional das Ordens Profissionais. A
assinatura da petição é aberta a
todos os cidadãos que concordem
com a necessidade de se alterarem
estas disposições lesivas dos
interesses dos licenciados pré-
Bolonha. Saiba mais em
http://link.omd.pt/r8bolonha

CIDADE DO MÉXICO
A 11ª cidade mais populosa do mundo, com 8 milhões e 800 mil habitantes,
vai acolher o 99º Congresso da Federação Dentária Internacional em 2011.
Saiba mais na página 28. nú
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Tem sido, assim, possível acompanhar e apoiar a classe,
provendo-lhe a orientação sócio-profissional em
momentos chave e colocando a OMD acima de qualquer
interesse pelo compromisso da independência.
Do passado, permaneciam em vigor antigos protocolos
com distintas entidades que estenderam a sua acção a
aspectos comerciais agora em desenvolvimento,
ingressando numa vasta lista de prestadores de serviços,
na lógica natural de pura concorrência comercial.
Os diversos serviços, as suas modalidades, a
diversificação de vantagens e das condições contratuais
não devem propiciar a perda das perspectivas e posturas
institucionais, pelo que se considerou cessar as parcerias
abaixo indicadas, pela nova dinâmica multisectorial em
desenvolvimento.
À OMD cabe, por direito e por dever, uma visão global, de
natureza imparcial, mantendo o relacionamento cordato
e adequado com as entidades, que lhe permita intervir
apenas e só na perspectiva de classe e da saúde oral.
Sempre que uma entidade invocar ter estabelecido um
protocolo com a Ordem dos Médicos Dentistas que lhe
suscite dúvidas, não deixe de confirmar junto dos nossos
serviços administrativos para omdsede@omd.pt.

Com a propulsão de novas regras das actividades em
saúde, era inerente o rápido crescimento de uma miríade
de empresas ou organizações do tecido industrial e
comercial português, proporcionando ofertas
especializadas no sector, em maior ou menor grau.
A OMD considera fundamental, nesta fase, conservar a
neutralidade institucional diante das opções de mercado,
sendo notoriamente de evitar o privilégio de uns em
detrimento de outros nas relações puramente comerciais,
como forma potencial de interacção no mercado.
Na visão pública de uma instituição deve procurar-se,
sobretudo, estabelecer critérios e indicadores de
qualidade, de segurança e de transparência.

CESSAÇÃO DE PROTOCOLOS

pr
ot

oc
ol

os
Protocolos cessados
Entidade Com efeito a partir de
Medilogics 29 de Setembro de 2010
Inibsa 4 de Outubro de 2010
Entreajuda 13 Outubro de 2010
Isorad 2 de Novembro de 2010
Ambimed 30 de Novembro de 2010

EURO APROVADO
POR MAIORIA
Uma maioria de sete em cada 10 cidadãos europeus dizem que o
euro foi uma coisa boa para a Europa. Num estudo da União
Europeia, 91% dos inquiridos consideram ser muito ou relativamente
fácil distinguir ou manipular as notas de euro. 75% têm a mesma
opinião em relação às moedas de euro. Apesar desta avaliação
positiva, continua a persistir a ideia, entre os cidadãos da zona euro,
de que a moeda única contribuiu para aumentar a inflação do seu
país. Apenas na Eslováquia não se tem esta percepção.







necessidade de existirem programas
nacionais que contemplem a
promoção da saúde oral e a
prevenção e tratamento das doenças
orais, que contribuam significa-
tivamente para a melhoria da saúde
geral das populações.
Numa altura em que se assiste, por
parte de alguns sectores, à vontade
de “desmantelar” o Serviço Nacional

de Saúde (SNS), a OMD defende a
sua importância e valorização, dando
ênfase ao estipulado no Art. 64 da
Constituição. É neste contexto que
perspectivamos a participação da
OMD como um dever, desem-
penhando um papel fundamental
facilitador da integração dos
conceitos de saúde oral no futuro
Programa Nacional de Saúde (PNS).

O trabalho de sensibilização sobre a
importância da saúde oral na saúde
geral, desenvolvido pela Ordem dos
Médicos Dentistas (OMD), com o
apoio das recomendações, desde
2007, da Organização Mundial da
Saúde, da Federação Dentária
Internacional e do Conselho Europeu
dos Médicos Dentistas, fez com que
actualmente seja inquestionável a

12 I I NOVEMBRO 2010

PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2011-2016
CONTRIBUTOS DA OMD
PARA A SAÚDE ORAL

or
de

m

As prioridades da medicina dentária, a integrar no próximo Plano Nacional de Saúde 2011-2016, foram propostas pela OMD à Alta Comissária da Saúde,
Maria do Céu Machado (à esquerda). Em representação dos médicos dentistas, participaram o secretário geral da OMD, Paulo Ribeiro de Melo
(à esquerda), o bastonário, Orlando Monteiro da Silva, e a directora do Departamento Jurídico, Filipa Carvalho Marques.

Como parceiro activo do Ministério da Saúde e entidade convidada pelo Alto
Comissariado para a Saúde (ACS) para participar como membro do Conselho
Consultivo, na elaboração do PNS 2011-2016, a OMD preparou um
documento de reflexão
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a par do necessário e fundamental
tratamento das doenças orais mais
prevalentes, a cárie dentária e as
periodontopatias. Ou seja, estamos
a falar de acções de prevenção
primária e secundária perfei-
tamente enquadráveis na
acessibilidade aos cuidados de
saúde primários e aos serviços de
especialidade.
Os serviços básicos de saúde oral
são prestados, do âmbito do SNS,
em clínicas e consultórios privados
através de um modelo de
contratualização com os médicos
dentistas. Este modelo, bastante
original, foi construído sobre uma
base informática extremamente
simples, intuitiva e eficaz que
disponibiliza informação “em cima
da hora”, compatibilizada com o
SAM, sistema informático dos
centros de saúde, e com os
sistemas contabilísticos das ARS, o
que lhe confere um cunho de
qualidade que não deverá ser
negligenciado, enquanto modelo de
referência.
Apesar de se ter assistido à recente
evolução significativa na prestação
de cuidados de SO às populações,
com custos baixos e controláveis, há
que ter a consciência da neces-
sidade de definir uma estratégia
global nesta área que contemple as
várias vertentes da saúde e valorize
a promoção da cidadania e a

integração da saúde oral nas
políticas públicas saudáveis.
A equidade e acesso aos cuidados
de SO ainda estão longe do ideal,
principalmente nos grupos vulne-
ráveis, minoritários e desfavorecidos
socioeconomicamente. Por isso,
numa perspectiva de abordagem
transversal, são importantes as
intervenções em áreas tão diversas
como os cuidados de saúde
primários, os cuidados de saúde
continuados na integração, a
oncologia, os cuidados paliativos, a
prevenção e tratamento em idosos,
os cuidados hospitalares, os
cidadãos com incapacidades, etc.
Ou seja, estamos perante a
necessidade de realizar um trabalho
extenso e árduo que entre em linha
de conta com as lacunas existentes.
As intervenções a efectuar são
muitas, o que não significa
necessariamente que o
investimento tenha que ser grande.
Uma parte significativa dos recursos
já existe, há apenas a necessidade
de requalificação ou integração de
profissionais, ou contratualização
de serviços de medicina dentária,
nas estratégias a delinear.
Como elemento da comissão de
acompanhamento do PNS 2011-
2016, a OMD espera ter uma voz
activa e uma intervenção directa
nas decisões e orientações a
adoptar. Esta colaboração será
sempre com o intuito de melhorar o
estado da saúde oral da população,
não sendo aceitável uma posição
meramente observadora e passiva
em todo este processo.

Consulte o documento de reflexão
“Estratégia de saúde oral em
Portugal – um conceito de
transversalidade que urge
implementar” no site da OMD:
http://link.omd.pt/r8pns.

Todavia, temos consciência das
dificuldades que ainda existem na
integração destes conceitos por
parte daqueles que agora estão nos
centros de decisão, pois trata-se de
uma área nova, com especifi-
cidades próprias, que justifica o
apoio e a parceria de quem tem
acompanhado toda a evolução do
conhecimento nesta área.
Como parceiro activo do Ministério
da Saúde e entidade convidada pelo
Alto Comissariado para a Saúde
(ACS) para participar como membro
do Conselho Consultivo, na
elaboração do PNS 2011-2016, a
OMD preparou um documento de
reflexão, disponível na íntegra no
site, em que inclui propostas
efectivas sobre os pontos que
considera fundamentais para a
melhoria da saúde oral da
população, através da optimização
dos recursos humanos e materiais
actualmente disponíveis. O
secretário-geral da OMD, Paulo
Melo, tem sido o interlocutor com a
ACS.
À semelhança do trabalho que tem
vindo a desenvolver nos últimos
anos, a OMD entende que deverá
ter uma participação efectiva após
a integração das propostas gerais
no PNS 2011-2016 e durante a
discussão das medidas específicas
a adoptar relativamente à saúde
oral. Essa participação compreende,
numa perspectiva transversal, a
colaboração nos diferentes grupos
de trabalho que deverão emergir
onde a saúde oral desempenhará o
seu papel.
Para a elaboração de uma proposta
sustentada e sustentável, sem
descurar a eficácia e eficiência de
recursos, é importante ter em conta
os avanços obtidos num passado
recente a nível nacional. Actual-
mente já é possível disponibilizar
cuidados de saúde oral a algumas
franjas da população, contem-
plando o ensino e aplicação de
medidas preventivas de saúde oral,

A OMD
PREPAROU UM

DOCUMENTO DE
REFLEXÃO,

DISPONÍVEL NA
ÍNTEGRA NO SITE,

EM QUE INCLUI
PROPOSTAS

EFECTIVAS
SOBRE

OS PONTOS
QUE CONSIDERA
FUNDAMENTAIS

PARA
A MELHORIA

DA SAÚDE ORAL
DA POPULAÇÃO,

ATRAVÉS DA
OPTIMIZAÇÃO

DOS RECURSOS
HUMANOS

E MATERIAIS
ACTUALMENTE

DISPONÍVEIS

”

“
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CINCO ÁREAS PRIORITÁRIAS
DE INTERVENÇÃO NA SAÚDE ORAL
Assim, para a OMD as áreas consideradas prioritárias para o PNS 2011-2016, são:

Planeamento de Recursos Humanos
Levantamento - Painel de Informação para o Planeamento em Saúde
Cuidados de saúde primários e consultas de especialidade
Rede de Cuidados Continuados Integrados
Cuidados de saúde hospitalares

Planeamento de Recursos Humanos
Há que dar uma clara prioridade à criação de uma carreira profissional de médico dentista dos corpos especiais
da função pública, que contemple a regulação profissional na área hospitalar e nos cuidados primários de
saúde e de saúde pública.
Simultaneamente à adopção desta medida, os serviços hospitalares da especialidade deverão alterar a sua
denominação para Serviço de Estomatologia e Medicina Dentária ou, tal como existe tendência na EU, a
integração da cirurgia maxilo-facial com a medicina dentária no mesmo serviço (até devido às perspectivas
futuras da estomatologia no âmbito da UE).

E a alteração dos códigos de admissão à urgência para quantificação efectiva dos indivíduos que se
apresentam com problemas relacionados com saúde oral.

Planeamento em Saúde
Deverá ser realizada uma quantificação da doença oral, identificando a prevalência das principais patologias
orais e da qualidade da saúde oral da população portuguesa, para permitir um planeamento adequado.

Realização de estudos epidemiológicos nacionais que identifiquem a prevalência da cárie dentária,
periodontopatias e cancro oral, nas diferentes faixas etárias da população.

Cuidados de Saúde Primários
É fundamental a integração dos cuidados em saúde oral nos cuidados de saúde primários.
Prevenção primária - entendendo a promoção da saúde como uma forma de garantir a sustentabilidade do
sistema, deve-se apostar nessa vertente em várias faixas e sectores da população.
Prevenção Primária e Secundária – face à prevalência da cárie dentária é fundamental o complemento das
acções preventivas com os tratamentos necessários o mais precocemente possível.
Prevenção Primária, Secundária e Terciária - neste caso já será importante complementar o tratamento com
a reabilitação protética, principalmente em alguns grupos.

Rede de Cuidados de Saúde Continuados
Integração de médicos dentistas na rede de Cuidados de Saúde Continuados para dar resposta aos problemas
de saúde oral que possam ocorrer durante esta fase e que podem comprometer a recuperação do indivíduo.

Cuidados de Saúde Hospitalar
A par das medidas já preconizadas e acima propostas, deve-se assegurar o apoio ao internamento; realização
de consultas em pacientes de elevado risco com indicação de intervenção exclusivamente em ambiente
hospitalar; realização de cirurgias que envolvem a cavidade oral e estruturas anexas, ou participação em
cirurgias mais complexas em que também a cavidade oral e estruturas anexas estão envolvidas.
Presença no serviço de urgência possibilitando a intervenção imediata nos casos mais graves de dor ou
traumáticos.



branqueamentos dentários, indu-
zindo o público em geral a uma
adesão descuidada e pouco infor-
mada, fazendo com que, desde
então, a OMD não mais desviasse a
sua atenção da questão.
Os resultados tomaram a forma de
inspecções, de verificações, de
alertas e troca de informação entre
organismos públicos no terreno ─
foi o caso das denúncias da Ordem
à Entidade Reguladora da Saúde, à
Direcção-Geral da Saúde, à ASAE, e

O branqueamento dentário é um
exemplo chave que ocupa a
actividade institucional da Ordem
dos Médicos Dentistas (OMD), nas
vertentes de intervenção directa nos
locais clandestinos, na verificação
das qualificações profissionais
necessárias à sua prática e ainda no
formato de educação para a saúde
das populações atingidas, que
obriga à denúncia pública da OMD
de casos flagrantes neste sector.
No início de 2007 despoletava em
Portugal a actividade publicitária de
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BRANQUEAMENTOS
DENTÁRIOS

O desenvolvimento das técnicas e das escolhas em
saúde, sobretudo quando associadas à estética,
contempla o risco de vermos o mercado e a oferta em
saúde transformados num palco de agentes, estruturas
ou empresas, de formatos diversos, que literalmente se
amontoam e sobrepõem, na prática de actos de
intervenção directa na população, sem que se assegure
a qualificação necessária destes protagonistas face à
protecção imprescindível dos doentes

...

DEPOIMENTO

BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

No final de Agosto, alertado por dois colegas, dei
conhecimento ao Departamento Jurídico da OMD
que um cabeleireiro/gabinete de estética, de Vila
Real de Santo António, publicitava a realização de
tratamentos de branqueamento dentário.
De imediato, a OMD acionou as autoridades de
sáude competentes, a nível local, no sentido de ser
realizada uma vistoria ao estabelecimento em
causa.
A vistoria foi realizada pelo Delegado de Saúde,
com carácter de urgência, conforme solicitado pela
OMD, tendo aquele decidido ordenar a suspensão
imediata dos tratamentos de branqueamento
dentário naquele estabelecimento. Esta decisão
deveu-se ao facto de, para além daqueles actos
não serem realizados por médicos dentistas, um
cabeleireiro/gabinete de estética não reúne as
condições clínicas adequadas e exigidas por lei
para a realização desses actos médico-dentários.
Deste modo, tal situação constituía um perigo para
a saúde pública.
Aproveito esta oportunidade para deixar um apelo
aos colegas. Sempre que tenham conhecimento de
situações semelhantes, não deixem de dar
conhecimento ao Conselho Deontológico e de
Disciplina no sentido de serem tomadas as
providências legais e necessárias. Não podemos
esquecer que este é um dever deontológico de todo
o médico dentista, consagrado no Artigo 36.º do
respectivo Código .

Tiago Pires Frazão
Médico dentista, membro
do Conselho Directivo da OMD
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aos múltiplos delegados de saúde
─ mas, ainda, o resultado concreto
da produção de regulação de base
no sector.
Paradigmática, a resolução do
Council Of European Dentists (CED),
sob a então presidência portu-
guesa, tomou posições claras sobre
o assunto:
“É importante que seja o médico
dentista a diagnosticar a causa da
descoloração, avaliar as probabili-
dadesdesucessodobranqueamento,
verificar se o paciente tem outros
problemas de saúde oral e
aconselhar o paciente sobre a
melhor forma de combater este
problema estético. Se houver
complicações, nomeadamente
aumento da sensibilidade dentária
ou irritação da boca, será necessário
dar aos pacientes aconselhamento e

Por outro lado, os locais de
actividade de esteticistas, ca-
beleireiros ou SPA não constituem
ambientes clínicos adequados a
proteger o doente.
A Comissão Científica em Produtos
de Consumo (SCCP) da Comissão
Europeia já neste sentido apontava
que “os produtos de branquea-
mento dentário com conteúdos de
peróxido de hidrogénio (H2O2)
entre 0,1 e 6% não devem ser de
venda livre e só podem ser usados
após a aprovação e sob a
supervisão do médico dentista”.
Consequentemente, a OMD
permanece em alerta contínuo
sobre a situação, e estamos em
nova etapa de denúncia às
reguladoras do mercado, no que
respeita à oferta destes produtos e
procedimentos.
Esta é ainda uma questão de
mudança de mentalidade, so-
bretudo, apostando na informação
ao doente sobre a necessidade de
proteger a sua saúde, obtendo,
antes de mais, a certeza de que
está diante de um profissional
habilitado a praticar o que oferece.
Tão importante como saber que
apenas o médico dentista está
habilitado a prevenir e a reparar os
efeitos adversos ou os riscos
conhecidos de uma intervenção
clínica.
Sobretudo, relembrando-lhes que
sem qualificação, sem profissionais
que assegurem a segurança e a
qualidade dos procedimentos, a
responsabilização em casos menos
felizes cairá por terra sem qualquer
garantia para a população.
A OMD actua enquanto instituição e
considera igualmente importante o
envolvimento de todos os médicos
dentistas na prevenção e na
educação para a saúde junto dos
doentes, sendo importante alertá-
los, esclarecê-los e dotá-los de
informação que possa protegê-los
das escolhas desacertadas ou
incautas.

tratamentos complementares.” (v.
Maio 2007/CED)
Com esta tomada de decisão,
consolidaram-se conclusões funda-
mentais para a protecção do doente
e para a competência específica do
médico dentista como prestador
principal e fundamental.
Assim, é importante relembrar,
inequivocamente, que o bran-
queamento dentário constitui um
acto clínico, e não, como se faz
parecer, um acto de natureza
técnica não profissionalizada.
Integra o núcleo específico da
medicina dentária, ao qual está
associado um procedimento clínico
prévio, contendo a necessidade
imperiosa da realização do
diagnóstico médico dentário por
profissionais médicos dentistas, e
bem assim a sua prescrição
também por estes profissionais.

BRANQUEAMENTOS
DENTÁRIOS
...

É importante relembrar,
inequivocamente,
que o branqueamento
dentário constitui um
acto clínico, e não,
como se faz parecer,
um acto de natureza
técnica não
profissionalizada.
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

MAIS PRÓXIMOS
DOS ASSOCIADOS

É cada vez mais simples contactar com a OMD. A modernização
em curso tem permitido ganhos de eficiência significativos.
Graças aos investimentos realizados, o número de colaboradores
da OMD tem-se mantido constante ao longo dos anos quando,
inversamente, verificou-se um aumento assinalável de novos associados
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Estes resultados só têm sido
possíveis com uma gestão cirúrgica
de recursos disponíveis. Diversos
projectos já foram implementados,
outros estão em execução.
Já no início de 2011 será inaugurado
um novo site da OMD, mais uma
peça para aproximar associados e
Ordem. Novos serviços online vão
tornar o site muito mais útil para
todos os médicos dentistas.
Pretende responder melhor às
necessidades dos médicos
dentistas, mas também quer
afirmar-se como um destino de
referência para os cidadãos que
procuram informação sobre
medicina dentária.

Por perto a todas as horas
Na década de noventa, quando a
internet ainda era uma ferramenta
inóspita, a Ordem dos Médicos
Dentistas foi a primeira ordem
profissional em Portugal a lançar o
seu próprio site. Porque queremos
mantermos na vanguarda, lançámo-
nos agora num novo desafio.
Muitos anos passaram desde que foi
lançado o actual site da OMD.
Embora tenha sido sujeito a
melhorias ao longo do tempo,
chegou uma altura em que se
justificava uma intervenção mais
profunda.
Optou-se por construir um site de
raíz que fosse compatível com o
programa de gestão de associados
que a OMD utiliza internamente. A
funcionar em pleno desde o início de
2009, este programa controla todos
os dados dos associados. Assegura
ainda que a OMD acompanha os
melhores padrões contabilísticos
internacionais.
Esta reformulação vai permitir
melhorias significativas na relação
entre a Ordem e o associado. No
site, cada médico dentista poderá
consultar, na área pessoal, os dados
que constam a seu respeito no
arquivo central da OMD.
A qualquer hora poderá, por
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NOVA PLATAFORMA
PAGAMENTOS
POR MULTIBANCO

Agora cada associado poderá efectuar o pagamento
de quotas por Multibanco. Sem demoras e de forma
a gerir os seus movimentos com facilidade,
pretendemos dar uma resposta de celeridade
adequada ao quotidiano de todos.
Em cada factura/recibo referente a quotas, será
fornecido o código Multibanco (entidade, referência e
montante), que vai permitir efectuar a regularização
de cada trimestre directamente num terminal
Multibanco ou homebanking.
Evitam-se, assim, os incómodos ou os custos da
emissão e do envio de cheques ou da realização de
transferências, garantindo simplicidade e conforto
nos pagamentos a par de uma nova via de
segurança.
Ainda na linha de modernização dos serviços
prestados, a OMD possibilita também que possa
optar por manter o seu actual sistema de débitos
directos no pagamento da quotização.
O Multibanco apresenta, contudo, uma opção que
permite, a qualquer momento, activar, modificar ou
cancelar a referida autorização de débito.

OPTOU-SE POR CONSTRUIR
UM SITE DE RAÍZ QUE FOSSE

COMPATÍVEL COM O PROGRAMA
DE GESTÃO DE ASSOCIADOS QUE

A OMD UTILIZA INTERNAMENTE.
A FUNCIONAR EM PLENO DESDE O
INÍCIO DE 2009, ESTE PROGRAMA
CONTROLA TODOS OS DADOS DOS

ASSOCIADOS. ASSEGURA AINDA
QUE A OMD ACOMPANHA OS

MELHORES PADRÕES
CONTABILÍSTICOS
INTERNACIONAIS.

”

“

exemplo, actualizar uma morada, os
contactos ou mesmo adicionar ou
retirar as clínicas onde trabalha.
Também a inscrição e o pagamento
de cursos de formação contínua ou
congresso anual poderão ser
efectuados comodamente online
sem recurso às tradicionais fichas
de inscrição em papel.

Um destino de confiança
O novo design foi pensado para
facilitar a navegação e consulta dos
conteúdos. Sabemos que quando
procura algo, deseja encontrá-lo o
quanto antes. Por essa razão
integrámos um motor de pesquisa
que apresenta, instanteamente, os
resultados à medida que escreve.
Para além dos conteúdos que o
actual site já disponibiliza, o novo
site vai crescer em informação.
Serão disponibilizados conteúdos
de aprendizagem à distância, como
apresentações, vídeos ou artigos
científicos.
Porém, também o público em geral
ganhará novos conteúdos.
A internet é, cada vez mais, o
destino preferido das pessoas para
se informarem e formarem uma
opinião. Quando têm dúvidas, os
motores de pesquisa são sempre o
ponto de partida. Nos resultados
que vão encontrar, queremos que
apareçam mais páginas do site da
OMD, devidamente orientadas para
uma audiência leiga.
Estes conteúdos darão aos
visitantes respostas profissionais
de confiança às suas dúvidas
iniciais. Ainda poderão, nessas
páginas, pesquisar por um médico
dentista.
Esta ferramenta tem várias
utilizações possíveis. O visitante
poderá certificar-se que o seu
médico dentista está habilitado
para exercer a profissão. Ou, em
casos extremos, se não aparecer
nos resultados, poderá indiciar que
determinada pessoa exerce
ilegalmente a profissão.
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pela Secretaria Regional da
Educação, se envolvessem, numa
primeira fase, os concelhos da Ponta
de Sol, Porto Moniz e Ribeira Brava.
Privilegiámos a implementação pelos
concelhos rurais, cientes de que eram
os mais carenciados em termos de
informação preventiva e onde os
dados disponíveis – subjectivos – nos
indicavam que a patologia era mais
prevalente. Gradualmente os
restantes concelhos foram sendo
incluídos (ver quadro 1) e no ano
lectivo 2009/2010 abrangia um total
de 19006 crianças, distribuídas por
182 escolas e por 929 turmas.

Importa salientar que em cada ano
lectivo, cada turma, recebia entre 15
a 17 sessões de educação em saúde
oral, sendo a orientação e execução
das mesmas da responsabilidade dos
diversos agentes envolvidos: médicos
dentistas, higienistas orais, monitores

de saúde oral, enfermeiros, nutricio-
nistas, professores do primeiro ciclo
do ensino básico e educadores de
infância. Em cada sessão, com
periodicidade quinzenal, era aborda-
do um tema sobre saúde oral,
efectuado o ensino da técnica de
escovagem preconizada, realizado o
bochecho da solução de fluoreto de
sódio e colada uma peça de um
puzzle (diferente em cada ano lectivo),
sendo que cada uma correspondia ao
tema focado.
Foi preconizada a escovagem na
escola, após a refeição do almoço,
tendo sido variável de ano para ano a
percentagem de adesão, mas que no
seu melhor ano, permitiu-nos aferir
que 72% das crianças faziam, pelo
menos, uma sessão de escovagem
dentária por dia na escola.
Anualmente foram também reali-
zadas acções de formação em saúde
oral, para os diversos agentes
envolvidos na implementação do
PRPSO – enfermeiros, professores,
educadores de infância, auxiliares de
acção educativa e auxiliares de acção
médica a trabalhar nos diversos
centros de saúde da RAM.
Privilegiámos particularmente as
acções formativas para os pais das
crianças envolvidas no PRPSO, como
meio de informação sobre o que
estava a ser realizado na escola e
motivá-los para acompanhar e
supervisionar, em casa, não só a

O desafio foi-nos apresentado numa
reunião pela então directora regional
de Saúde, Ermelinda Alves. Dos
presentes, sete manifestaram a sua
disponibilidade para colaborar no
projecto, que teve início com a
elaboração e apresentação do plano,
definição dos objectivos e
metodologia de acção.
A população-alvo do PRPSO foi e é
constituída por todas as crianças dos
três aos 10 anos que frequentam
estabelecimentos de ensino pré-
-primário e primeiro ciclo do ensino
básico, das escolas de todos os
concelhos da RAM.
As metas foram sendo gradualmente
estabelecidas, sendo que a última,
inserida no Plano Regional de Saúde
2004-2010, preconizava que, até
2010, 50% das crianças do ensino
pré-escolar e do ensino básico,
deveriam estar livres de cárie
dentária. Tinha ainda como objectivo
geral reduzir a incidência de cárie
dentária nestas crianças.
A metodologia utilizada foi no âmbito
da Investigação - Acção, tendo sido
realizados rastreios às crianças de
três, seis e nove anos, para
quantificação da patologia inicial e
repetidos a cada período de três anos,
de modo a avaliar a sua execução e a
efectividade do mesmo.
Tudo foi preparado para que em
Outubro de 1996, quando o ano
lectivo iniciasse, e com a autoriza-
ção/colaboração dos responsáveis
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL DA MADEIRA

15 ANOS DE TRABALHO
NA COMUNIDADE ESCOLAR

Em Abril de 1995, foi solicitado a OMD (à data APMD) a colaboração para implementar
um Programa Regional de Promoção de Saúde Oral (PRPSO), com o objectivo
de concretizar uma parte do Plano de Saúde que os responsáveis da Secretaria Regional
dos Assuntos Sociais, do Governo da Região Autónoma da Madeira, haviam delineado

QUADRO 1 - TEMPO EM PROGRAMA
Concelhos Início do Programa Tempo em Programa (anos)
Ponta de Sol 1996/1997 13
Ribeira Brava 1996/1997 13
Porto Moniz 1996/1997 13
Calheta 1998/1999 11
Santana 1998/1999 11
São Vicente 1998/1999 11
Machico 2000/2001 9
Santa Cruz 2000/2001 9
Porto Santo 2000/2001 9
Câmara de Lobos 2004/2005 5
Funchal 2006/2007 3

...

Gil Fernandes Alves,
Coordenador do

Programa Regional de
Promoção de Saúde

Oral e Medicina
Dentária da RAM,

1995 a 2010



concelhos apresentam uma dimi-
nuição na prevalência de cárie
dentária, à excepção do Porto Santo
(ver quadro 3).

Na faixa etária dos nove anos todos os
concelhos apresentam uma diminui-
ção, na prevalência de cárie dentária, à
excepção do Porto Santo (ver quadro 4).

No que a custos diz respeito, segundo
dados do relatório da Unidade de
Apoio à Gestão da Produção, do
Serviço de Saúde da RAM –
SESARAM, “referentes ao ano lectivo
2008/09 foram beneficiários do
PRPSO um total de 17.331 crianças e
que a despesa total apurada foi de
562.165€, então o custo per capita
terá sido de 32,4€”. Os custos
estimados para o ano lectivo
2009/2010, rondavam os 24€ per
capita, considerando as 19006
crianças em programa.
Consequência da mudança de
estratégias da Direcção Clínica e
Conselho de Administração do
SESARAM, assistimos nos 2º e 3º
períodos do ano lectivo findo, à
delapidação dos recursos humanos
adstritos ao PRPSO, numa clara
intenção de mudança da metodologia
de acção do mesmo, tendo culminado
com a minha manifestação à tutela,
da indisponibilidade para renovar o
Contrato de Prestação de Serviços
com o SESARAM, através do qual
exerci as funções de Coordenador da
Medicina Dentária e Programa
Regional de Promoção de Saúde Oral.
Termino transcrevendo uma parte de
um parágrafo do Relatório da Unidade
de Apoio à Gestão da Produção, do
ServiçodeSaúdedaRAM:“(…)PRPSO,
considera que a sua criação foi uma
opção acertada, reconhece que a sua
manutenção ao longo destes anos se
deve muito à “carolice” (passe a
expressão) do Dr. Gil Alves e dos
restantes Médicos Dentistas que com
ele colaboram, assim como ao
entusiasmo, empenho e dedicação
dos restantes elementos que integram
a equipa do programa.”
Um obrigado sincero a todos os
colegas que durante todos estes anos
colaboraram e participaram na
execução do Programa, bem como a
todos os diversos agentes envolvidos
e sem os quais não teria sido possível
implementá-lo.

Gil Fernandes Alves
Médico dentista

escovagem dentária, como também
alertá-los para os cuidados que
deveriam ter para com a saúde oral
dos seus filhos.
Como complemento da nossa acção
preventiva, o programa contemplou
ainda a aplicação de selantes de
fissuras a todas as crianças de seis e
sete anos, sendo chamadas para
verificação e eventual reaplicação, de
dois em dois anos. Estavam a ser
facultados entre 5500 a 6000
aplicações/selante/ano lectivo,sendo
usada para tal, uma carrinha consul-
tório, totalmente equipada para este
fim e que foi oferecida ao PRPSO no
ano 2000, pela Fundação Horácio
Roque.
Porqueaprevalênciadecáriedentáriaé
um indicador vital para avaliar o
cumprimento da meta deste programa,
nos quadros seguintes, publicamos os
dados da prevalência nas crianças de
três, seis e nove anos, agradecendo ao
Instituto de Administração da Saúde e
Assuntos Sociais, nas pessoas do seu
Conselho de Administração, a colabo-
raçãoprestadanoapuramentodosdados
disponíveisatéàdata(verquadro2).
Na faixa etária dos 3 anos todos os
concelhos apresentam uma dimi-
nuiçãonaprevalênciadecáriedentária
à excepção na última avaliação, de
Santana, Santa Cruz, Porto Santo e
Câmara de Lobos.
Na faixa etária dos seis anos todos os
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QUADRO 2 - 3 ANOS (DADOS %)
Concelho Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Funchal 19,5 15 7,7
Câmara de Lobos 34,10 36,70 18,90 27,0
Ponta de Sol 54,9 45,7 31,5 36,8 13,8
Ribeira Brava 61,1 41,4 24,5 28,4 26,2
Calheta 54,2 32,9 30,8
São Vicente 40,4 19,4 20
Porto Moniz 53,8 28,6 18,5 50 30
Santana 47,3 30 53,3
Machico 38,7 17,2 16
Santa Cruz 28,8 31,2 13,8 16,9
Porto Santo 17,6 10 10,6 23,3

QUADRO 3 - 6 ANOS (DADOS %)
Concelho Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase5
Funchal
Câmara de Lobos
Ponta de Sol 90,1 77 67,7 62 55,6
Ribeira Brava 81,8 71,4 73,7 65,4 58,1
Calheta 69,4 58,3 44,4
São Vicente 82,3 67,4 80
Porto Moniz 79,1 72,4 63,2 28,6
Santana 75,8 66 68,4
Machico 76,7 54,1 51,2
Santa Cruz 72,6 61,9 47,9 45,3
Porto Santo 29,6 55,3 41,5 52,1

QUADRO 4 - 9 ANOS (DADOS %)
Concelho Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase5
Funchal
Câmara de Lobos
Ponta de Sol 83,7 76,5 62,7 55,4
Ribeira Brava 81,4 70,5 78,6 59,8
Calheta 94,7 52,5 47,4
São Vicente 94,9 76,9 60
Porto Moniz 79,5 71 31,8 28
Santana 77,6 75,9 50
Machico 76,2 55,1 42,6
Santa Cruz 83,8 65,4 49,3 45,5
Porto Santo 54,5 44,4 55,6 45,7

15 ANOS DE TRABALHO
NA COMUNIDADE ESCOLAR
...





24 I I NOVEMBRO 2010

A viver uma situação de excepção
desde a criação do Serviço Nacional
de Saúde, que excluiu a saúde oral
do rol de cuidados básicos a prestar
às populações, a inclusão dos
serviços de medicina dentária nestes
cortes agravarão esta situação e
dará cobertura a algumas
perversões a que o Estado Português
não poderá fechar os olhos.
Em primeiro lugar, a diminuta oferta
no SNS continuará a relegar as
preocupações com a saúde oral para
segundo plano. O cheque-dentista
para crianças, grávidas e idosos é,
felizmente, uma realidade, mas ainda
insuficiente se pensarmos em todos
os portugueses que ainda não têm
acesso a estes cuidados de saúde.

O combate às perversões
O recurso à rede privada, a única

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS TEME EFEITOS DOS

CORTES DAS DEDUÇÕES
FISCAIS NA SAÚDE

disponível, vai, por força dos cortes
nas deduções fiscais, tornar-se mais
penosa e cara para as famílias. E aqui
abrem-se as portas as tais
perversões. «Se do ponto de vista
fiscal nada beneficio, para que é que
exijo a factura?», vão questionar-se os
utentes.
A OMD teme que os cortes na
dedução fiscal na área da saúde
levem a uma «economia paralela» e a
uma não facturação por parte de
clínicas e consultórios. A dedução
fiscal em sede de IRS era uma forma
de incentivar e melhorar a aces-
sibilidade dos portugueses a uma
área da medicina que praticamente
não tem alternativa no SNS.
Por outro lado, esta “perda fiscal” é
acompanhada por uma prática lesiva
de algumas seguradoras que actuam
na área da saúde oral. Muitos

As últimas tomadas de posição do bastonário da OMD, Orlando
Monteiro da Silva, sobre o impacto que os mais que previsíveis
cortes às deduções fiscais terão na saúde oral dos portugueses tiveram
eco no Parlamento

daqueles que hoje cuidam da sua
saúde oral, através do recurso a
seguros de saúde, desconhecem que
estas empresas estão a aplicar
contratos que podem forçar alguns
médicos dentistas a não aplicar as
melhores práticas nos seus
tratamentos.
Este é um tema sobre o qual a OMD
já tem tomado diversas posições
perante diversas entidades oficiais e
esbarramos ora em respostas
redondas, ora inócuas ou fora de
tempo.
Num tempo de crise, em que os
portugueses vão certamente ser
forçados a esforços que resultarão
em perdas na sua saúde oral, era
motivante que o Estado – Governo,
oposição, entidades reguladoras, etc
– se empenhasse fortemente no
combate a estas perversões.
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Pelo menos três mil doentes infectados com VIH/sida
passaram a ter acesso gratuito a cuidados de saúde oral.
Serão disponibilizados no mínimo três e no máximo seis
cheques-dentista a estes doentes, mais frágeis e com
maior risco de problemas de saúde oral,
designadamente periodontite e perda de peças
dentárias.
O Ministério da Saúde acredita que esta medida «vai
reforçar a qualidade de vida destes doentes e,
simultaneamente, reduzir a pressão junto dos serviços
de urgências e de consulta decorrente de situações
agudas - infecções - que afectam com regularidade estes
doentes».
Até agora os cheques-dentista estavam apenas
disponíveis para idosos beneficiários do complemento
solidário, grávidas seguidas no Serviço Nacional de
Saúde e crianças dos três aos 16 anos.
Este novo alargamento entrou em vigor a 26 de Outubro
de 2010, depois da publicação em Diário da República
do Despacho n.º 16159/20. «É um número minimo»,
afirmou, na ocasião, Manuel Pizarro, o secretário de
Estado da Saúde, em declarações à comunicação social.
Na próxima fase, os doentes com VIH/sida, e também
os idosos, «terão acesso a benefícios adicionais na
aquisição de próteses dentárias». O custo associado a
este projecto é de 700 mil euros.
Os doentes terão acesso aos cheques na consulta com
o médico de família, que coordenará o tratamento em
conjunto com o médico dentista. Se ao fim de três
consultas considerar que são necessários mais cheques,
o médico de família pode facultá-los.
Ao contrário do que se passa com as grávidas e crianças,
todo o processo será decidido na consulta dos cuidados
primários, sem conhecimento de outros funcionários, de
forma a garantir a confidencialidade dos doentes.
Até Setembro deste ano, mais de 630 mil pessoas já
tinham utilizado um cheque-dentista. Os dados do Plano
Nacional de Saúde Oral apontam para um taxa de
utilização de 83% nas grávidas (quase 80 mil já
receberam o cheque).

As crianças e os jovens têm uma taxa de utilização
menor - 67% nas faixas dos sete, 10 e 13 anos e 57%
nos três aos seis anos. As grávidas têm acesso a um
máximo de três cheques-dentista e os idosos a dois por
ano.
Os idosos são, entre os grandes grupos abrangidos pelo
cheque-dentista, quem menos tem usufruído do
programa. Entre 180 mil idosos, «apenas 10% acedem
aos cheques. Em dois anos, só distribuímos 20 mil»,
avançou Rui Calado, coordenador do Programa Nacional
de Saúde Oral.
Para inverter esta situação, este responsável vai sugerir
que se una campanha de informação da segurança
social sobre a vacina da gripe à do cheque-dentista,
ainda desconhecido para a maior parte dos
beneficiários.

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL
CHEQUE-DENTISTA ALARGADO
A DOENTES COM VIH/SIDA
Em dois anos foram distribuídos mais de meio milhão de cheques
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Nos dias de hoje, os médicos dentistas deverão ter
como preocupação a sua qualificação para um mercado
global, entendendo que o leque de oferta de emprego
está alargado do ponto de vista geográfico.
Já não podemos pensar apenas em Portugal como
mercado de trabalho. É neste sentido que muito trabalho
“silencioso” tem sido promovido pela nossa Ordem, a
nível internacional, para um constante nivelamento
profissional, pré e pós-graduado, fomentando legislação
que permite um fluxo de profissionais sem restrições.
Tal como noutros países, sobretudo do sul da Europa, o
excesso de profissionais é uma realidade. O que varia
são as formas de adaptação ao mesmo. Segundo dados
da Organização Mundial de Saúde, o rácio deveria ser
de um médico dentista para 2500 habitantes.
Infelizmente estamos longe desta realidade.
Mas desenganem-se os que pensam que os países do
norte da Europa sejam mais atractivos para os
profissionais portugueses. Na verdade, ao apresentarem
serviços médico-dentários extremamente “estatizados”,
são mercados de trabalho pouco abertos às inovações,
à iniciativa privada e com elevados requisitos de
qualificação dos profissionais. Em resumo, apresentam-
se como situações idílicas, mas que, numa observação
mais cuidada, mostram-se bastante imperfeitas.
Porém, as considerações geográficas e cronológicas,
serão sempre um factor chave para os profissionais
liberais.
Se hoje há excesso de profissionais no sul da Europa, o
contrário se verifica no Reino Unido, Estados Unidos,
República Checa, Canada, entre outros. No entanto, nem
sempre foi assim. No final dos anos setenta, princípio
dos anos oitenta, o excesso de profissionais nos Estados
Unidos, sobretudo na Califórnia era um problema sério.
Muitas clínicas fecharam. Actualmente, apesar de ser
um momento extremamente favorável para a profissão,
estados como a Florida, já apresentam um excesso de
profissionais.

SEJAMOS PARTE DA SOLUÇÃO

Depois de uma sumaríssima reflexão sobre o estado da
profissão a nível internacional, eis que surge a questão:
como então dar a volta por cima?
Faço um apelo a uma tomada de consciência de classe
e apresento as minhas modestas sugestões:

Corporativismo. Será esta característica uma coisa
assim tão negativa? Não nos faltará algum? Não falo,
claro está, de acções espalhafatosas, mas sim posições
que, como profissionais liberais, podemos tomar.
Chamar-lhe-ia corporativismo saudável. Não ceder a
esquemas de planos de saúde, não embarcar em
facilitismos e conciliar posições quando decisões
importantes se impõem.

Associativismo. Aqui foi dado um enorme passo, ao
vermos a criação de sociedades científicas, com
protocolos com a OMD, com vantagens claras para os
nossos associados. Cabe agora aos membros das
mesmas, saber ganhar um espaço mediático e de
intervenção social para, em conjunto com a OMD,
divulgar cada vez mais aquilo que é a medicina dentária
como ciência, assim como dar a conhecer o que são as
boas práticas dentro desta ou daquela área.

Termino com uma pequena história: soube há pouco
tempo que três colegas e amigos, cada um com o seu
consultório, no centro de uma grande cidade, fizeram -
quase em simultâneo - investimentos consideráveis em
remodelações, equipamentos e instalações, com o
objectivo de melhorar a qualidade de prestação dos seus
serviços, assim como o conforto do ambiente de
trabalho.
Estes colegas trabalham a 500 metros de distâncias
entre si. Quando se juntam em convívio comentam
sempre como isto não é nada inteligente, e o futuro seria
melhor se se juntassem e unissem esforços… irónico
não?

São muitos os desafios que a medicina dentária de hoje atravessa. Muito dos problemas
sócio-profissionais sentidos pela nossa classe há muito que foram identificados noutros países.
Seria importante, então, observar e retirar as nossas próprias ilações,
sobre como estes países enfrentaram esses problemas

OS MÉDICOS
DENTISTAS

DEVERÃO
TER COMO

PREOCUPAÇÃO
A SUA

QUALIFICAÇÃO
PARA UM

MERCADO
GLOBAL

”

“

José Rosa
Médico dentista





A Federação Dentária Internacional
(FDI) e a Federação Internacional de
Diabetes (IDF) uniram esforços para
lançar um documento com
orientações sobre saúde oral para
pessoas com diabetes.
Existirão cerca de 240 milhões de
pessoas com diabetes em todo o
mundo, estima a Organização
Mundial de Saúde. Número que
representa 6% da população mundial.
Em Portugal, teremos entre 400 a

28 I I NOVEMBRO 2010

gl
ob

al

ORIENTAÇÕES

SAÚDE ORAL PARA PESSOAS
COM DIABETES

500 mil pessoas com diabetes,
avança a Associação Protectora dos
Diabéticos de Portugal.
O documento com as orientações foi
apresentado no Simpósio da Asso-
ciação Internacional de Periodontia,
que decorreu em paralelo ao Con-
gresso Mundial da FDI, em Setembro,
em Salvador da Bahia, Brasil.
A diabetes, as doenças periodontais
ou cáries subiram ao topo da agenda
global da saúde. As Nações Unidas

reconheceram, numa resolução
aprovada em Setembro por 350
organizações não-governamentais de
70 países, que a prevenção e o
controlo das doenças não
transmissíveis são grandes desafios
impostos pelas Metas de Declaração
do Milénio, a alcançar até 2015.
Consulte o documento com as
orientações sobre saúde oral com
diabetes em:
http://link.omd.pt/r8diabetes.

“Novos Horizontes da Saúde Oral”
é o tema do programa científico do
próximo congresso da Federação
Dentária Internacional, que decorre
na cidade do México entre 14 e 17 de
Setembro de 2011.
Depois de 1972 e 1999, esta será a
terceira vez que o congresso da FDI se

99ª EDIÇÃO DO CONGRESSO

MÉXICO ACOLHE
CONGRESSO DA FDI

O congresso realiza-se no Centro Banamex, um espaço de excelência para congressos e feiras comerciais.

realiza no México, agora no centro de
congressos Banamex, uma nova
infraestrutura preparada para acolher
eventos globais.
Além do programa científico de
excepção, a feira comercial paralela
ao Congresso apresentará centenas
de expositores de todo o mundo. A

experiência ficará completa com uma
visita turística aos inúmeros pontos de
interesse do México, a começar pela
famosa cozinha e espólio cultural.
Para mais informações, poderá
consultar o site da FDI
(www.fdiworldental.org) ou o site local
do congresso (www.fdi2011.org).



estabelecer sistemas eficazes para a detecção de
contrafacção de produtos médicos», avançou o representante
dos médicos dentistas.
Para isso acontecer, a WHPA encoraja a cooperação
internacional e a troca de informações entre os agentes que
estão envolvidos na luta contra a contrafacção de produtos
médicos.
Pode consultar mais informações sobre a campanha do
WHPA no site www.whpa.org.

As pessoas são as principais prejudicadas pela contrafacção
e falsificação de medicamentos. Nesta luta, só em segundo
plano devem surgir os direitos de propriedade intelectual.
Esta é a mensagem que a World Health Professions Alliance
(WHPA) quer repetir numa nova campanha designada “Be
Aware, Take Action”.
A segurança do paciente e da saúde pública estão a ser
negligenciados a favor das preocupações com as marcas,
alertou a WHPA depois de participar na 63ª Assembleia Geral
da Organização Mundial da Saúde, onde foi debatida a
questão da contrafacção de medicamentos.
A WHPA é uma organização que agrega cinco federações do
sector da saúde, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas,
médicos e médicos dentistas, que em conjunto representam
26 milhões de profissionais.
«As disputas sobre a propriedade intelectual não devem
distrair-nos do facto que a contrafacção e falsificação de
produtos médicos é perigosa», defendeu o porta-voz dos
farmacêuticos.
«Para os profissionais de saúde desempenharem,
efectivamente, o seu papel, as autoridades nacionais devem
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CONTRAFACÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

PRIMEIRO AS PESSOAS,
DEPOIS AS PATENTES

Apesar do clima económico desfavorável, agravado com
medidas de austeridade lançadas pelos Governos nacionais,
os europeus continuam a apoiar a ajuda humanitária aos
países mais pobres.
Os portugueses, no entanto, estão entre os povos menos
empenhados. Portugal é o quarto país da Europa a 27 que
menos importância atribui ao tema.
Num período de crise, seria de esperar que a ajuda
humanitária não merecesse muita atenção dos cidadãos,
ocupados com problemas em sua própria casa. Para saber
o que realmente pensam sobre o assunto, a Comissão
Europeia foi ouvir a opinião dos cidadãos. O estudo, agora
publicado, realizou-se em Junho, em plena crise de crédito
soberano na Grécia.
A nível comunitário, os países que mais apoiam a ajuda
humanitária são a Suécia (96% de muito e bastante

importante), Irlanda (95%), Dinamarca (94%), Finlândia
(94%), Luxemburgo (93%) e Reino Unido (91%), que em
2009 conseguiram mesmo ultrapassar a fasquia de
0.51% do PIB em ajuda humanitária recomendada pela
União Europeia.
No lado oposto, os países que têm sido severamente
afectados pela crise económica demonstraram níveis de
apoio significativamente mais reduzidos. Estes países
incluem a Bulgária (79%), Estónia (84%) e Letónia (86%).
À parte dos programas de ajuda estatais, 30% dos
europeus revelou mesmo participar pessoalmente,
doando dinheiro (26%) ou fazendo voluntariado em favor
de uma causa (4%). Mesmo assim, a maior segmento da
população continua apenas a assistir: 42% apoiam as
ajudas sem a participação pessoal e 21% expressam
indiferença cooperação para o desenvolvimento.

AJUDA HUMANITÁRIA

PORTUGUESES ACHAM
POUCO IMPORTANTE
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Editorial CC
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A ciência é o principal motor do conhecimento
humano, quer resulte de observações
cuidadosamente registadas ou de trabalhos
experimentais. A fonte deste conhecimento é
a base da prática de uma Medicina Dentária
Baseada na Evidência e não na opinião de
“experts”.
No entanto, não podemos esquecer que
muitas vezes são relatos de casos clínicos que
estimulam o pensamento e a curiosidade
daqueles que pretendem aprofundar um facto
ou uma ocorrência, desenhando modelos de
estudos clínicos que vão reunir dados para
novos métodos de diagnóstico ou de
terapêutica.
Nenhum facto ou ocorrência, que desperte o
interesse de um médico dentista, devia ficar
confinado às quatro paredes de um
consultório ou de um ciclo restrito de colegas
amigos. É preciso criar a cultura de bem
observar e divulgar. É sempre motivo de
orgulho ver colegas portugueses publicarem
em revistas internacionais indexadas de
“peer review”. Felizmente vai sendo cada vez
mais frequente, apesar de ser, como
sabemos, difícil.
Esta publicação, apesar de não ser indexada,
deseja crescer nesse sentido. É uma
publicação portuguesa que tem sede de
conhecimento, aberta a todos os colegas que
queiram dar o seu contributo. Dizemos aos
quatro ventos que em Portugal se pratica uma
medicina dentária de topo, ao nível do melhor
que se faz lá fora, e nós acreditamos nisso.
Não estará na altura de o provarmos?
Quando o presidente do Conselho Científico
dos Cadernos Científicos (CC) me pediu para
integrar esta equipa, pensei logo que o meu
papel só podia ser o de dar um modesto
contributo na revisão de artigos da minha
área de interesse científico e nunca escrever
o editorial deste número.
Às portas de um novo congresso anual,

recordo-vos que o primeiro número dos CC foi
há precisamente dois anos. Olhando para o
histórico recente desta publicação, vejo que
alguns dos problemas diagnosticados pelo
seu coordenador, que se prendem com a falta
de artigos se mantêm.
Pessoalmente gostaria de ver mais artigos e,
sobretudo, artigos clínicos, escritos por
clínicos e para clínicos. Que me perdoem os
colegas que fizeram óptimas revisões e
trabalhos de investigação (não se esqueçam
que também sou investigador e académico),
mas a classe necessita de um espaço de
publicação que estimule a divulgação de
trabalhos clínicos de excelência.
E cito o presidente no seu primeiro editorial,
“completamente independente de interesses
comerciais”, ao qual acrescento com o rigor e
com a selectividade necessária para levar
esta publicação à sua segunda fase de
maturidade. Urge tomar este passo, sob pena
de ela se tornar simplesmente mais uma
entre muitas que já existem.
Faço apelo aos colegas que acreditem neste
projecto e que abracem esta oportunidade e
aos nossos dirigentes para que não se
esqueçam das razões da sua génese. Termino
com um bem haja aos colegas que já tiveram
esta oportunidade e com esta mensagem de
encorajamento aos que planeiam fazê-lo.

Pedro Nicolau
Membro do Conselho Científico dos CC
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INTRODUÇÃO

O Herpes Simplex Vírus (HSV) é a entidade
responsável pela infecção viral mais comum que
afecta a cavidade oral e os tecidos periorais.1
A incidência da Gengivo-Estomatite Herpética (GEH)
é elevada em crianças, frequentemente entre os 9
e os 28 meses de idade, e raramente é encontrada
nos primeiros 6 meses de vida2, 3 e em adultos
maiores de 40 anos.3
A GEH é a manifestação mais comum de uma
infecção primária pelo Herpes Simplex Vírus tipo I
(HSV I).1, 2, 43,4,5,6

É uma patologia auto-limitada e a sua resolução
completa ocorre em 8 a 10 dias3,7 ou 10 a 14
dias.1,5 (Quadro 1) Pode condicionar um
desconforto extremo no doente e este recusar-se a
ingerir alimentos. Em casos mais extremos pode
ocorrer desidratação, devendo o doente ser
encaminhado para o hospital.4,5

A transmissão do HSV é por contacto directo,
através de soluções de continuidade da pele e
mucosas.3 O período de incubação do HSV pode
variar entre 2 a 12 dias, após o qual tem início a
fase activa da infecção.6,8 Estima-se que perto de
85% das crianças até aos 6 anos de idade já
tenham estado em contacto com o vírus.2
Neste primeiro contacto, os indivíduos não estão
imunes ao vírus e podem padecer de estomatite
aguda. No entanto, a maioria destas infecções
primárias são sub-clínicas, sendo as infecções
recorrentes as que geralmente dão origem a sinais
clínicos, como por exemplo o herpes labial.1,9

(Tabela 1)
Estima-se que 30 a 40% dos indivíduos expostos
ao HSV I irão desenvolver infecções recorrentes.
Estas têm sido associadas a factores
predisponentes como: stress emocional, exposição
solar, traumatismo, menstruação/gravidez,
alimentação, entre outros.1,7,10, 11,12,13

É importante salientar que, consoante se trate de
uma manifestação primária ou recorrente da
doença, as manifestações orais observadas têm
uma gravidade variável que vão condicionar a
terapêutica. (Tabela 1)
O diagnóstico de uma infecção por HSV, geralmente

medicina oral

Herpes Simplex Tipo 1: Abordagens Terapêuticas
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RESUMO
Introdução:AGengivo-EstomatiteHerpética (GEH)éamanifestaçãomaiscomum
de uma infecção primária pelo Herpes Simplex Vírus tipo I (HSV I) que afecta a
cavidadeoraleostecidosperiorais.Emboraactualmenteestejamdisponíveisnovos
fármacosantiviraiscomooValaciclovireoFamiciclovir,oAciclovir (ACV)permanece
a terapêutica de primeira escolha para a maioria das infecções por HSV.
Objectivos: O objectivo deste trabalho de revisão é proporcionar, de forma clara,
a todos os profissionais da área da Medicina Dentária, informação actualizada
sobre esta patologia, que afecta frequentemente a cavidade oral, e as
abordagens terapêuticas existentes.
Materiais e Métodos: A informação recolhida foi obtida através de pesquisa de
artigos científicos na base Medline.
Discussão/Conclusão: Embora sejam raros os efeitos adversos do ACV, há uma
crescente preocupação em encontrar alternativas eficazes e seguras ao uso de
fármacos no tratamento de infecções por HSV. Os estudos realizados para
FamciclovireValaciclovirdemonstraram,atravésdeuma posologiamaiscómoda
para o paciente, serem extremamente eficazes contra o vírus HSV-I. No entanto,
existe necessidade de maior número de estudos padronizados para se
demonstrar a sua evidência clínica e científica.
Palavras-Chave:Herpes Simplex Vírus, Gengivo-Estomatite Herpética,
Terapêutica Antiviral, Aciclovir, Valaciclovir

ABSTRACT
Introduction: Herpetic Stomatitis is the most common manifestation of a
primary infection caused by Herpes Simplex virus type I (HSV I) that affects the
oral cavity and the perioral tissues. Although there are currently new antiviral
drugs available, for example; Valacyclovir and Famiciclovir, Acyclovir (ACV)
remains the first choice for most of the diseases caused by HSV.
Objectives: The objective of this revision is explain to all the professionals in the
medical dental field, updated informationon this pathology that affects frequently
the oral cavity and the existing therapeutic approaches available today.
Materials and Methods: The collected information was obtained through
scientific articles in the Medline database.
Discussion/Conclusion: Although the adverse effects of ACV are rare, there is
a growing necessity to find efficient and safe alternatives for treatment of
infections caused by HSV. The studies conducted on Famciclovir and
Valaciclovir prove their efficiency against the HSV I virus, because of their easier
therapeutic dosages for the patient. However, there are needed for more
standardized studies to demonstrate its clinic and scientific evidence.
Keywords: Herpes Simplex Virus, Herpetic Stomatitis, Antiviral Therapeutic,
Acyclovir, Valacyclovir.
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baseia-se em achados clínicos característicos (Tabela 1) e um bom
diagnóstico diferencial. (Tabela 2) Contudo, existem testes de
diagnóstico específicos, capazes de comprovar não só que se trata
de uma infecção por HSV mas também que se trata de uma
infecção primária por este vírus.3 Como exemplos temos o
isolamento do vírus, o teste de imunofluorescência directa de
anticorpos, PCR14 entre outros, no entanto não são usados por
rotina.1,3

O diagnóstico precoce desta doença torna possível a actuação do
Médico Dentista no período designado por período prodrómico
(Quadro 1), minimizando as manifestações tardias que
condicionam a dor e o desconforto no doente. Assim, é necessário
estar alerta para os sinais e sintomas de uma infecção primária e
de uma infecção recorrente por HSV.7
Os doentes devem ser esclarecidos sobre a natureza infecciosa
da infecção recorrente por HSV I, dado que as vesículas herpéticas
são extremamente contagiosas, existindo o risco de
autoinoculação para outros locais da mucosa e de transmissão a
outros indivíduos.1 (Quadro 2)
Uma variedade de modalidades terapêuticas tem vindo a ser
testada nas infecções por HSV, mas a maioria não se mostra eficaz
quando submetida a estudos clínicos.6 No entanto, alguns
fármacos provaram ser seguros e eficientes no alívio dos sintomas
agudos das infecções por HSV. Contudo, estes fármacos não têm
efeito na latência do vírus, nem no seu padrão de recorrência.8
As características de um fármaco antiviral ideal incluem
terminação imediata e completa da replicação viral, recuperação
das células infectadas e inactivação dos viriões livres. Actualmente
ainda não existe um fármaco que possua estas três
propriedades.15

Em 1977, Elion e colaboradores descobriram a actividade anti-
herpética do Aciclovir (ACV), desde então, o fármaco tem sido
exaustivamente usado para o tratamento de uma grande
variedade de infecções herpéticas em humanos.16, 17, 18

Embora actualmente estejam disponíveis novos fármacos antivirais
como o Valaciclovir e o Famiciclovir, o ACV permanece a terapêutica
de primeira escolha para a maioria das infecções por HSV.19

O ACV é um nucleosido acíclico, análogo da guanosina6, que inibe
selectivamente a síntese de cadeias de ADN nas células infectadas
por HSV, consequência de uma fosforilação selectiva pela timidina
cinase viral (TK), sendo depois fosforilado pelas enzimas do
hospedeiro atingindo a sua forma activa, aciclovir–trifosfato (ACV-
TP). Esta reacção é a chave da selectividade do ACV para o HSV.18

A ADN polimerase viral tem maior afinidade para o ACV–trifosfato,
e o fármaco concentra-se nas células infectadas, atingindo um
nível 40 a 100 vezes superior relativamente às células não
infectadas. Daqui resulta uma elevada selectividade e poucos
efeitos laterais, quando comparado com outros agentes
antivirais.8,17, 20, 21, 22

O ACV liga-se em muito baixa percentagem às proteínas circulantes
e distribui-se para todos os tecidos, atravessa a barreira
hematoencefálica e a placenta. A sua excreção é feita pelos rins,
sendo o seu tempo de semi-vida num indivíduo com função renal

normal de 2 a 3 horas. Nos doentes com insuficiência renal é
necessário fazer um ajuste da dose, dado o risco de toxicidade renal.
A eficácia do tratamento com ACV está dependente de alguns
factores como a via de administração, dosagem, duração do
tratamento, estado imunológico do indivíduo, e se a infecção é
primária ou recorrente.8
A principal limitação do ACV é a sua baixa biodisponibilidade (15%-
30%), o que significa que deve ser administrado em doses
frequentes ao longo do dia (normalmente 200 mg, 5 vezes por dia,
durante 10 dias numa infecção primária ou até à cura das lesões
num episódio recorrente). 19 Os efeitos laterais do ACV são raros e
incluem enxaquecas, náuseas, diarreia, toxicidade renal,
manifestações neuropsiquiátricas como confusão, tremores e
delírio.23,24

Relativamente aos efeitos do ACV na gravidez, ainda não foram
monitorizados casos suficientes para detectar efeitos nocivos, que
ocorrem com pouca frequência. Por esse motivo, o ACV está
catalogado na categoria C pela Federação Dentária Americana (FDA)
– risco fetal desconhecido por falta de estudos alargados.23, 25

Quadro 1

Tabela 1

Quadro 1: Processo evolutivo característico das lesões induzidas pela infecção
por HSV I.

Tabela 1: Manifestações clínicas típicas das infecções por HSV I.

Evolução dos sinais de sintomas GEH

Periodo Prodrómico Infecção primária: febre, irritabilidade,
1º - 2º dia dor de cabeça, dor ao deglutir,

linfadenopatia regional.
Infecção recorrente: ardência,
desconforto, tumefacção. formigeiro,
tensão

Fase inicial Oralfia, inflamação tecidos
3º - 4º dia moles (gengiva, lábios, língua.

mucosa jugal, palato, faringe, amíglas)

5º - 7º dia Vesículas, úlceras dolorosas

8 - 14º dia Cicatrização sem deixar cicatriz

GEH Primária

Gengiva edemaciada e eritematosa - típico

Inflamação gengival não induzida pela placa bacteriana
e sem perda de inserção

Outros locais envolvidos: língua, mucosa oral, palato, lábios

•Fase aguda com Eritema
•Edema gengival
•Vesículas
•Erosões e Dor
•Febre alta
•Linfadenopatia Regional
•Mal-estar geral
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Podem-se encontrar no mercado 3 preparações de ACV: tópico,
oral e intravenoso.
Em doentes imunocomprometidos e imunossuprimidos com
infecção primária pelo HSV, o ACV administrado por via intravenosa
diminui drasticamente a duração dos sintomas locais e sistémicos,
bem como diminui o número de lesões que se formam durante a
terapêurica antiviral. Da mesma forma, as infecções recorrentes,
crónicas, ulcerativas e mucocutâneas, nestes doentes,
apresentam uma boa resposta à administração intravenosa de
ACV, estando diminuída a duração dos sintomas clínicos.8
Nos doentes imunossuprimidos, as infecções por HSV são
geralmente mais severas e com recorrências mais frequentes e
atípicas.26 A profilaxia antiviral, nestes doentes, é altamente eficaz
em baixar o risco de infecção por HSV. Tipicamente, a incidência
de infecção sintomática é reduzida de 70% para 5% a 20%.
Contudo, o mesmo autor refere que a FDA não aprovou nenhum
tratamento profiláctico para estes doentes.27

Estudos revelam que uma administração profiláctica de ACV via
oral, 3 vezes por dia, é capaz de reduzir drasticamente a
frequência de infecções recorrentes por HSV. No entanto, uma
administração oral contínua não elimina os episódios recorrentes,
pode no entanto diminuir a duração dos mesmos. (SEM BIBLIO)
A aplicação de ACV tópico no primeiro episódio da doença
mostrou ser eficaz na diminuição da duração dos sintomas
locais, mas o tempo até à cura total das lesões mantém-se.

Também não mostra ter algum efeito no desenvolvimento de
latência viral e na redução da frequência dos episódios
recorrentes.8
Os fármacos antivirais tópicos deveriam ser capazes de atingir
concentrações terapêuticas na camada basal da epiderme, mas
para que tal seja possível, têm de penetrar ao longo do estrato
córneo, que é a principal barreira que limita a absorção dos
produtos pela pele. Partindo deste pressuposto, Hasler-Nguyen
e colaboradores28, em 2009, compararam a capacidade de
penetração de dois fármacos antivirais – Peniciclovir 1% e
Aciclovir 5%. Assim, concluíram que o Peniciclovir 1% tem maior
capacidade para atravessar as células da epiderme e atingir
maiores concentrações nas camadas mais profundas da mesma.
O ACV e o Penicilovir têm mecanismos de acção semelhantes
contra o HSV.
Ambos os fármacos são selectivamente fosforilados pela TK viral
nas células infectadas. A partir desse momento outras
fosforilações ocorrem resultando na produção de ACV e/ou
Peniciclovir–trifosfato (TP). Estes metabolitos ligam-se ao
nucleosido natural GTP e inibem selectivamente a ADN polimerase
viral, e por isso a replicação viral.
Apesar do ACV e o Penicilovir terem mecanismos de acção
semelhantes, os seus metabolitos activos actuam de maneira
diferente. Enquanto o ACV–TP termina a cadeia de ADN, o
Peniciclovir–TP limita o alongamento da mesma.
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tratamento de lesões induzidas pelo HSV tanto em indivíduos
imunocompetentes como em imunocomprometidos.31

O Famiciclovir é um fármaco com elevada biodisponibilidade, na
ordem dos 77%, tem uma rápida distribuição nos tecidos e uma
semi-vida intracelular longa. Tendo em conta a rápida replicação do
vírus, este fármaco torna-se muito eficaz em episódios agudos da
infecção.18,21,23, 24, 25,31

Recentemente, demonstrou-se que a administração do
Famiciclovir em dose única de 1500mg para o tratamento de
infecções recorrentes por HSV, em doentes imunocompetentes, é
eficaz contra surtos do vírus por introduzir no organismo uma
elevada quantidade de agente antiviral durante a replicação
máxima do vírus, inibindo a replicação viral, impedindo assim, o
dano tecidular e reduzindo os sintomas dos episódios recorrentes.
Esta posologia torna-se cómoda para o doente, minimiza os custos
e permite maior adesão ao tratamento, indicando ser uma boa
primeira escolha como terapêutica a utilizar tendo sido aprovada
pela FDI para o tratamento de episódios recorrentes de HSV
I.18,21,24,32,34

As experiências realizadas com este fármaco na posologia de dose
única parecem alcançar resultados semelhantes aos outros
agentes antivirais, tendo no entanto sido demonstrado uma
cicatrização das lesões mais rápida (2,1 a 2,5 dias mais cedo) e
uma redução da dor e da sua duração, comparado com o
placebo.32

A administração do fármaco numa dose de 250 mg, três vezes por
dia, durante cinco dias diminui o tempo médio de lesão superficial em
50%eaceleraacicatrizaçãoem2dias.23 Este fármacoébemtolerado
podendo ter como efeitos colaterais problemas gastrointestinais
(náuseas, diarreia, dor abdominal) e cefaleias.21,31,32

A eficácia do fármaco é acrescida pela sua farmacocinética uma
vez que permite uma administração e tratamento fáceis de
realizar.18,21,23,24,31

O Valaciclovir, profármaco do ACV, é um dos 3 antivirais mais
utilizados para combater infecções por HSV-1 e HSV-2, pode ser
utilizado na fase inicial da infecção, contudo, o tratamento deveria
iniciar-se ainda no período prodrómico.23,24

O Valaciclovir tem uma biodisponibilidade de 55%27, 3 a 5 vezes
mais elevada quando comparado com ACV, bem como apresenta

Quadro 2 Tabela 2

Quadro 2: Quadro-síntese das informações e recomendações mais
relevantes que devem ser dadas ao doente com infecção por HSV I, por
parte do médico dentista que o acompanha.

Tabela 2: Diagnóstico diferencial para as lesões induzidas pela infecção
por HSV I.

O Peniciclovir apresenta uma maior afinidade para a TK viral e,
consequentemente, a concentração do Peniciclovir–TP nas células
infectadas é superior ao ACV–TP, contudo, o primeiro é menos
activo que o segundo. A biodisponibilidade oral do Peniciclovir é
mais baixa que a do ACV, e tem um tempo de semi-vida mais
longo.18,27,25

As ADN polimerases virais, específicas do HSV, têm maior
afinidade para o ACV.27

O ACV é um fármaco de primeira escolha pelos clínicos, contudo,
recentemente têm sido descritos casos de HSV resistentes a
ACV.17, 25,29

A resistência ao ACV ocorre normalmente pela perda de expressão
da TK, no entanto, também têm sido descritos casos de vírus
mutantes com baixa produção de TK, produção de TK alterada e
ainda com ADN polimerase alterada.20, 21,22, 25,26,30

A disponibilidade de outros agentes antivirais TK-dependentes,
como o Famiciclovir, não resolve o problema da resistência ao ACV.
Cumulativamente, o desenvolvimento de resistências a
terapêuticas não TK-dependentes é um problema emergente,
como por exemplo em transplantados.27

Alguns autores aconselham o uso de terapêuticas alternativas
como o Cidofovir, que tem actividade selectiva para o HSV, tendo
apresentado resultados positivos no tratamento tópico de
infecções ACV-resistentes20, ou o Foscarnet.26

A terapia antiviral com ACV intravenoso ou em dose elevada por
via oral, tem sido o standard para o tratamento e/ou prevenção
de infecções por HSV, em crianças. Na última década, têm vindo
a ser disponibilizadas terapêuticas alternativas, incluindo o
Valaciclovir e o Famiciclovir. 18,31

O Famiciclovir é o profármaco do Peniciclovir19, disponível para o

GEH Recorrente

Não é comum o envolvimento gengival

Tropismo para o epitélio queratinizado da mucosa oral

Múltiplas Vesículas e Úlceras
arredondadas com uma crosta amarela e halo eritematoso

Úlceras fundem-se e produzem lesões irregulares
- palato e gengiva

Informações / Recomendações para os doentes com GEH

Todas as fases das lesões virais são potencialmente contagiosas

Prevenir auto inoculação, bem como a transmissão do vírus a
outros indivíduos - utilizando barreiras físicas sobre as lesões
(pensos), ter uma higiene cuidada do local das lesões, bem como
das mãos (principal veículo de transmissão do vírus para outras
mucosas, no mesmo indivíduo)

Evitar beijos ou o contacto directo das secreções das lesões com
outros indivíduos

Os utensílios de cozinha que estiveram em contacto com as lesões
devem ser lavados com água quente e sabão

Minimizar o trauma/estimulação mecênica das lesões

Aconselhar a toma de medicação o mais precocemente possível

Evitar citrinos, bebidas gaseficadas, alimentos picantes ou ácidos

Bochechos com soluções hidroalcoólicas devem ser evitados
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uma maior eficácia na terapêutica de episódios
recorrentes.18,21,23,24,26,33,34

Este fármaco, à semelhança dos fármacos anteriormente
descritos, não inibe a transmissão nem tem eficácia em episódios
sub-clínicos, mas pode ser utilizado como terapêutica supressiva.24

De facto, existem evidências da sua eficácia em evitar episódios
recorrentes, e na fase prodrómica.18,21,33,32

A administração do Valaciclovir, por via oral, na dosagem de 2
gramas, duas vezes por dia, durante 1 dia comprovou a sua
eficácia, e recentemente foi aprovado nos EUA para o tratamento
episódico de infecções por HSV I, proporcionando um regime
posológico mais simples.18,21,23,24,33,34

Os tratamentos médico-dentários, são considerados por alguns
investigadores, um factor precipitante de infecções recorrentes por
HSV em pacientes susceptíveis e portadores do vírus, pelo stress
emocional que provocam.33

Em 2004, o estudo de Miller e colaboradores, demonstrou que o
esquema profiláctico com Valaciclovir, 2 gramas, duas vezes no
dia do tratamento dentário e 1 grama, duas vezes no dia seguinte,
é eficaz na supressão da recorrência.33

O mesmo estudo demonstrou que o Valaciclovir reduziu
significativamente a emergência do vírus na saliva e o
desenvolvimento de lesões orais, que apresentaram um período de
dor mais curto.32

Este fármaco parece ter eficácia semelhante ao ACV possuindo,
no entanto, um melhor esquema posológico.18,21,32,33 Geralmente,
é um fármaco bem tolerado tendo, no entanto, como efeitos
adversos vómitos, transtornos gastrointestinais e dores de
cabeça.18,32,35

A Clorohexidina (CH) é um antisséptico muito utilizado em Medicina
Dentária. O seu espectro antimicrobiano in vitro está bem
documentado na literatura. Esta é eficaz contra uma grande
variedade de bactérias, incluindo Gram positivos, Gram negativos,
aeróbios e anaeróbios. A sua eficácia anti-bacteriana baseia-se no
dano que provoca na membrana citoplasmática das bactérias.36

Bailey e Longson, em 1972, pretenderam investigar a capacidade
antiviral da CH, expondo células infectadas com HSV, poliovírus e
adenovírus a CH 0,02%, durante 90 minutos. Verificaram que
aproximadamente 100% dos vírus HSV presentes foram
eliminados, contrariamente ao poliovírus e ao adenovírus.37

Ao longo dos anos, diversos autores estudaram a eficácia deste
produto face aos vírus, tendo em 1989 sido afirmado por Park e
colaboradores, que após exposição do vírus HSV I a concentrações
de 0,1% e 0,2% de CH, durante 10 minutos, existia uma redução
na quantidade do vírus em 50% e 70%, respectivamente. Pelos
mesmos autores foi demonstrado que aplicação tópica de gel de
CH a 0,2% reduz a ocorrência de lesões virais bem como a
concentração viral no local da aplicação tópica do medicamento.36

Bernstein e colaboradores, em 1990, demonstraram que,
utilizando in vitro CH a 0,12% em tecidos infectados, ocorria ao fim
de 30s eliminação do vírus na ordem dos 97%, e que esta
aumentava para 99,9% aos cinco minutos.10

A falta de evidências científicas e clínicas é fonte de controvérsias

no que se refere ao uso de anti-sépticos locais no tratamento de
lesões orais pelo HSV I.38

Em 2003, a Société Française de Dermatologie organizou uma
Conferência de Consensus, de onde saíram Guidelines para o
tratamento das infecções por Herpes Simplex Vírus. (Quadro 3 e 4.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a elaboração deste trabalho de revisão da literatura,
pesquisaram-se artigos científicos disponíveis on-line,
nomeadamente na Base da MedLine, com as seguintes palavras-
chave: “herpes simplex vírus”, “ herpes treatment”, “Acyclovir”;
“Acyclovir resistance”; “Famyciclovir”; “Valacyclovir”.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Embora actualmente estejam disponíveis novos fármacos
antivirais, o ACV permanece a terapêutica de primeira escolha para
a maioria das infecções por HSV.19,25 Apesar do ACV ser um
fármaco de primeira escolha pelos clínicos, recentemente têm sido
descritos casos de HSV resistentes a ACV.17,29

Segundo Raborn, 2004, a modalidade terapêutica mais
recomendada pelos profissionais de saúde (médicos, médicos
dentistas e farmacêuticos) é a aplicação tópica de agentes

Quadro 3

Quadro 4

Quadro 3: Abordagem terapêutica recomendada para o tratamento da
infecção primária por HSV I, segundo o Consensus de Dermatologia de 2003.

Quadro 4: Abordagem terapêutica recomendada para o tratamento da infecção
recorrente por HSV I, segundo o Consensus de Dermatologia de 2003.

Aciclovir - via sistémica

200mg, via oral, 5x/dia, durante 5-10 dias

5mg/kg, via intravenosa, 3x/dia, durante 5-10 dias
- sempre que for impossível a toma por via oral

250gm/m2, via intravenosa, 8-8h, durante 5-10 dias -
em crianças com mais de 3 meses

Aciclovir - via tópica

Não está demonstrado interesse na sua utilização

O tratamento deve ser acompanhado ser necessário de medidas de rehidratação.

Aciclovir

400mg, via oral, 2x/dia, durante 7-10 dias

Aciclovir - via tópica

Não há terapêutica local recomendada, dado que
os fármacos não provaram ainda a sua eficácia clínica

Para o tratamento curativo destas lesões não recomendam nenhuma forma de
tratamento, por isso estes dados referem-se ao tratamento preventivo de lesões
herpéticas, não induzidas pelo sol.
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antivirais, e entre os fármacos mais utilizados destacam por ordem
decrescente de preferência o Aciclovir via oral (31%), Aciclovir
tópico (31%), Famiciclovir (21%), Valaciclovir (16%).39

Da mesma forma Hamuy e colaboradores, em 1998, defenderam
que as infecções cutâneas por HSV, devem ser tratadas
topicamente, não só porque há uma menor exposição sistémica
aos efeitos adversos do fármaco, mas também porque se obtêm
maiores níveis de fármaco no local da infecção.15

Para o tratamento da infecção primária por HSV I em crianças com
ACV, Amir e colaboradores em 1997, verificaram que com uma
suspensão oral de ACV em doses de 15mg/kg, 5 vezes por dia,
durante 7 dias, se obtinha uma diminuição significativa na
duração da sintomatologia, severidade e capacidade de contágio.
Por outro lado, o mesmo autor não observou diferenças na
recorrência desta infecção entre o grupo tratado com ACV e o
grupo placebo.5
Embora sejam raros os efeitos adversos do ACV, há uma
crescente preocupação em encontrar alternativas eficazes e
seguras ao uso de fármacos no tratamento de infecções por HSV.
Num trabalho de revisão, em 2006, Gaby dissertou sobre o uso
de substâncias naturais que possam ser úteis quer na prevenção
da recorrência, quer no tratamento das lesões por HSV. Segundo
este existe evidência de que uma alteração profunda na dieta,
no sentido de valorizar alimentos com Lisina (sem arginina) – por
exemplo atum, bife, leite, queijo, salmão – inibe a replicação do
HSV e como consequência reduz a frequência de infecções
recorrentes. Outras substâncias obtiveram resultados
semelhantes: Vitamina C, Zinco, Vitamina E, Adenosina
Monofosfato e “Lemon Balm”.40

De acordo com o Consensus, a eficácia do ACV foi comprovada no
tratamento de lesões primárias. A via oral deve ser a via de
administração preferencial, contudo, quando esta é impossível
ou se mostra ineficaz, deve ser usada a via intravenosa.
O tratamento tópico com antivirais não mostra evidências clínicas
no tratamento de lesões iniciais nem na prevenção de episódios
recorrentes por HSV e o uso de antissépticos locais é discutível.
Para o tratamento curativo de lesões recorrentes, o Consensus
afirma que não pode ser estabelecida nenhuma formulação de
tratamento, dado que apenas o ACV foi avaliado nesse aspecto,
sem que os resultados clínicos fossem conclusivos. No entanto,
podem ser prescritos Aciclovir, Famicilovir e Valaciclovir.38

Face às resistências víricas que se têm verificado face aos
fármacos, à necessidade de agentes anti-herpéticos em
transplantes ou pacientes oncológicos torna-se crucial a
obtenção de novas terapêuticas medicamentosas. Um estudo de
Park em 2005 demonstrou que extracto de Latiuscula S. e os
seus componentes (bromophenols) podem possibilitar uma
oportunidade para produzir novos fármacos anti-herpéticos
contra o vírus HSV-1 que seriam eficazes contra as estirpes
resistentes ao ACV.41
Existem desde o ano 2006, Guidelines do Centers of Disease
Control and Prevention, relativamente ao tratamento de lesões
por HSV. No entanto, dizem respeito a lesões genitais causadas

pelo vírus, que não são abrangidas por este trabalho.
Este trabalho permitiu concluir que o Aciclovir continua a ser a
terapêutica medicamentosa mais prescrita pelos profissionais
de saúde oral uma vez que é o único que tem evidência clínica
comprovada.
Os estudos realizados para Famciclovir e Valaciclovir demonstraram,
através de uma posologia mais cómoda para o paciente, serem
extremamente eficazes contra o vírus HSV-I. No entanto, existe
necessidade de maior número de estudos padronizados para se
demonstrar a sua evidência clínica e científica.
É possível concluir que existe a necessidade de serem criadas
Guidelines referentes ao HSV na cavidade oral.
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Introdução

A doença celíaca (DC) é uma doença auto-imune
desencadeada pelo glúten.1,2,3,4,5

Num passado não muito distante a DC raramente
era incluída nos diagnósticos diferenciais,
considerava-se uma desordem gastrointestinal
rara. Contudo, com o aparecimento de novos
métodos de diagnóstico a sua prevalência
aumentou.1 A incidência é maior na raça
caucasiana e a sua frequência na Europa é de
aproximadamente 1% (1:100 a 1:300)2,3 estando
de acordo com a estimada por Antunes et al na
população pediátrica em Portugal.4 É a única
doença auto-imune em que o agente causal
ambiental que a despoleta é conhecido – glúten.5
O glúten é uma mistura de proteínas presentes no
trigo, centeio e cevada, identificada em 1950 por
Dicke e Frazer6,7, sendo as fracções tóxicas
responsáveis pela reacção imunológica a gliadina,
a glutenina e outras proteínas semelhantes.1,6,7 A
reacção imunológica leva a uma inflamação da
mucosa, a atrofia das vilosidades e a hiperplasia
das criptas na parte proximal do intestino
delgado.3,8,9 Esta condição pode iniciar-se em
qualquer idade, durante a infância e adolescência
ou no adulto.8 A classificação da DC divide-a em
subtipos clínicos, com manifestações
gastrointestinais típicas (dor abdominal, diarreia,
náuseas, vómitos, esteatorreia, perda de peso,
entre outros) ou extra-gastrointestinais (anemia,
osteoporose, baixa estatura, infertilidade,
problemas neurológicos, defeitos no esmalte, entre
outros).3,8,10 Quinze a 25% dos pacientes com DC
apresentam dermatite herpetiforme, uma doença
da pele caracterizada pelo aparecimento de uma
erupção papulo-vesicular que evolui para lesões
com crosta localizadas preferencialmente nas
superfícies extensoras dos joelhos, cotovelos,
ombros, costas e nádegas. No entanto, estas
lesões não resultam de uma resposta directa ao
glúten, mas sim da produção de anticorpos que
desenvolveram uma reacção cruzada com as tTG
(transglutaminase) presentes nas papilas
dérmicas da pele.1,7,8 A DC está frequentemente
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RESUMO
Objectivos: Os autores propõem-se com esta revisão estabelecer quais as
manifestações orais que se relacionam com a doença celíaca (DC) e um
protocolo adequado para o diagnóstico, uma vez que ainda existem casos
por diagnosticar. Sendo a cavidade oral o primeiro local de contacto com o
glúten e de fácil acessibilidade representa, do ponto de vista médico, um
campo de interesse. É, então, fundamental avaliar se é possível monitorizar
a DC pela presença de anticorpos contidos na saliva.
Métodos: Realizou-se uma pesquisa extensiva na literatura que foi
conduzida através da base de dados MEDLINE. Os artigos foram
seleccionados de acordo com o título, resumo e data de publicação.
Conclusões: A DC tem como manifestações orais os defeitos no esmalte,
estomatite aftosa recorrente, glossite atrófica e líquen plano oral. Estas não
permitem, por si só, realizar o diagnóstico da doença, pelo que o exame
histológico é obrigatório. Actualmente, é possível fazer o rastreio e o controlo
da DC através dos anticorpos presentes na saliva.
Palavras-chave: Doença celíaca, diagnóstico, manifestações orais, saliva.

ABSTRACT
Aims: With this review the authors aim to collect the oral manifestations that
are related to the celiac disease (CD) and to define a specific procedure in
its diagnosis. Due to its accessibility and to the fact that it is the first barrier of
contact with gluten, the oral cavity is important to evaluate the presence of
CD’s antibodies in saliva.
Methods: An extensive research through MEDLINE database was
conducted. The articles were selected using the following criteria: title,
review and date of publication.
Conclusion: The oral manifestations of CD are: dental enamel defects,
recurrent aphthous stomatitis, atrophic glossitis and oral lichen planus.
These manifestations, per se, do not allow the diagnosis of the disease,
therefore a histological exam is required. The most important element for
diagnosis is the medical suspicion. Nowadays it’s possible to screen and
follow-up the CD through the antibodies in saliva.
Keywords: Celiac disease, diagnosis, oral manifestations, saliva.
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associada a outras desordens auto-imunes como a diabetes
mellitus tipo I (5-10%), a doença da tiróide auto-imune (1,5 a
6,7%), a Síndrome de Sjögren (12 a 15%), artrite reumatóide.9
Todas estas doenças partilham a susceptibilidade ao gene HLA e
são directamente proporcionais ao tempo de exposição ao glúten.
Doentes com os Síndromes de Down, Turner e Williams
apresentam prevalências de 3 a 12%, 5%, 9,5%, respectivamente,
de DC.1,7, 8,9,11 A incidência de determinados tipos de cancro
aumenta com DC. Estes incluem o linfoma não-Hodgkin e o
linfoma de células T associado a enteropatia, principalmente, e
também o adenocarcinoma do intestino delgado e carcinomas da
orofaringe e esófago.8
Pretende-se com esta revisão estabelecer quais as manifestações
orais que se relacionam com a patologia e um protocolo adequado
para o diagnóstico da DC, uma vez que ainda existem casos por
diagnosticar. Sendo a cavidade oral o primeiro local de contacto
com o glúten e de fácil acessibilidade representa, do ponto de
vista médico, um campo de interesse. É, então, fundamental
avaliar se é possível monitorizar a DC pela presença de anticorpos,
contra as fracções tóxicas, contidos na saliva.

Métodos

Uma pesquisa extensiva na literatura foi conduzida através da
base de dados MEDLINE® utilizando como palavras-chave: “celiac
disease”, “coeliac disease”, “celiac sprue” combinadas com o
operador booleano “and” e os seguintes vocábulos “diagnosis”,
“oral manifestations”, “oral cavity”, “oral lesions”, “ dental enamel
defects”, “recurrent aphthous stomatitis”, “salivary marker” e
“saliva”. Como critérios de inclusão admitiram-se artigos integrais
nas línguas português, inglês ou espanhol, seleccionados de
acordo com o título, resumo e data de publicação (período inferior
a 15 anos). Aqueles em que só se acedia ao resumo foram
excluídos. Artigos adicionais foram seleccionados através de uma
pesquisa manual e a partir das referências bibliográficas dos
outros artigos. Este trabalho baseou-se em 37 artigos publicados
entre Janeiro de 1998 e Julho 2009.

Patogénese

Um defeito no processamento dos antigénios pelas células
epiteliais da mucosa intestinal ligado às propriedades intrínsecas
da gliadina, assim como o haplotipo HLA-DQ dos doentes são
considerados os principais factores envolvidos na patogénese da
DC.3 Mais de 90% dos indivíduos com a doença expressam HLA-
DQ2 e os restantes HLA-DQ8. A ausência destes normalmente
exclui a doença.7,8 O iniciador da resposta inflamatória que ocorre
na DC é o péptido 33-mer, sequência da gliadina, que atravessa
a barreira epitelial do intestino e reage com as transglutaminases,
o principal antigénio da DC, que provoca a desamidação dos
resíduos de glúten em ácido glutâmico. Este produto favorece a
ligação aos heterodímeros DQ2 e DQ8 responsáveis pela
activação das células T. Estas, por sua vez, libertam citocinas que

promovem a destruição dos tecidos e induzem a expansão clonal
de células B que produzem anticorpos antigliadina (AAG), anti-
endomísio (AAE) e anti-transglutaminases tecidulares (ATt). Alguns
péptidos da gliadina promovem uma imunidade inata ao estimular
a síntese de IL-15, por enterócitos e células dendríticas. A
interleucina 15 induz a activação de linfócitos intraepiteliais e
MICAS.12

É aceitável considerar a DC como uma desordem que resulta de
uma interacção intrincada dos factores ambientais – glúten,
genéticos – HLA e imunológicos.1,7

Diagnóstico

A DC caracteriza-se por uma destruição intestinal, cujas
manifestações clínicas estão frequentemente associadas ao trato
gastrointestinal (GI). No entanto, muitos pacientes apresentam
um fenótipo não relacionado com o trato GI, com alterações
típicas na biopsia duodenal que podem permanecer
assintomáticos ou oligossintomáticos durante muitos anos e
possivelmente durante toda a vida. A falha na apreciação das
manifestações clínicas variáveis da DC pode levar a atrasos do
diagnóstico com repercussões imprevisíveis.13,14 Durante as
décadas de 1980 e 1990 os anticorpos revolucionaram o seu
diagnóstico, continuando, contudo, a biopsia duodenal a ser
considerada o gold standard para o seu diagnóstico.8,15,16 Segundo
o National Institute of Health Consensus statement on Celiac
Disease (NIH) os pacientes podem ser agrupados de acordo com
a seguinte classificação.14

A DC clássica é determinada por sintomas e sequelas da má
absorção GI. O diagnóstico é estabelecido através de testes
serológicos e biopsia positivos, com melhora dos sintomas após
uma dieta livre de glúten. A DC atípica caracteriza-se por poucos
sintomas GI e por um predomínio de sintomas extra-GI, é
responsável pelo aumento da prevalência da doença e a sua
descoberta em idades mais avançadas. O diagnóstico é igual ao
anterior. A DC silenciosa refere-se a indivíduos assintomáticos,
considerados de risco, mas com testes serológicos e biopsia
positivos. A DC latente é definida por um teste serológico positivo
e biopsia negativa. Apesar de serem assintomáticos podem
desenvolver a doença.
De acordo com Westerberg et al Figura l, o primeiro passo para o
diagnóstico consiste numa análise serológica simples, pouco
invasiva, que apenas requer uma colheita de sangue. Neste teste
pesquisa-se IgA sérica total e IgA ATt. Se ambos os resultados
forem negativos é improvável a existência de doença. Perante a
mesma situação, mas havendo uma forte suspeita clínica sugere-
se o teste IgA AAE. Se os testes se revelarem positivos deve ser
realizada uma biopsia duodenal. No caso de existir uma
deficiência de IgA e os testes serológicos para IgA ATt se
mostrarem, consequentemente, negativos efectuam-se testes
serológicos para a IgG.1
Segundo os autores Green et al e Murray et al, medem-se
inicialmente nos testes serológicos a IgA sérica total, IgA AAE ou
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IgA ATt mantendo-se para diagnóstico os parâmetros
anteriormente referidos. Todos estes autores referem que testes
serológicos baseados na quantificação de anticorpos AAG
actualmente não são usados devido à baixa especificidade1,7,13,14,

excepto em crianças com idades inferiores a 2 anos e que não
apresentam anticorpos AAE e ATt - falsos negativos.1
Rashid et al, descreve um kit, recentemente desenvolvido, que
permite fazer um auto-teste da DC. Usando apenas uma gota de
sangue identifica-se a presença de anticorpos ATt. O
inconveniente deste teste rápido é o menor grau de sensibilidade
– 78%.18

A deficiência de IgA ocorre em 1,7 a 2,6% dos pacientes com DC,
sendo 10 a 15 vezes superior à população em geral. O diagnóstico
da DC baseado unicamente nos testes serológicos não é aceite,
sendo fundamental a identificação das características da mucosa
duodenal antes de iniciar o tratamento da patologia.
A avaliação através de endoscopia, sem biopsia, é inadequada
tanto para confirmar como para excluir a DC, uma vez que os
achados endoscópicos não são suficientemente sensíveis para a
determinação da doença. Na biopsia é importante obter múltiplos
fragmentos, idealmente 6, da segunda porção do duodeno
(ampola vater) pois as alterações podem ser focais.11,14 Os
resultados são interpretados de acordo com os critérios de Marsh
que estratificam a DC em quatro estádios: Marsh 0 – biopsia
normal; Marsh 1 – aumento de linfócitos intraepiteliais (>30%);

Marsh 2 – Marsh 1 e presença de hiperplasia das criptas e
infiltrado inflamatório na lâmina própria; Marsh 3 – Marsh 2 e
atrofia das vilosidades subdividida em diferentes categorias: leve,
moderada ou total/subtotal; Marsh 4 – hipoplasia total da
mucosa.8,13,19 Se os resultados dos exames histológicos forem
dúbios procede-se ao HLA typing, tendo em consideração que
40% da população tem os marcadores HLA-DQ2 e HLA-DQ8.8,14

Independentemente do teste, todos eles têm que ser realizados
perante uma dieta com glúten.1,7,11,14 Uma nova biopsia realizada
após a instituição do tratamento – dieta livre de glúten, permite
avaliar a resposta do paciente e concluir o diagnóstico.13

O teste gluten challenge, para demonstrar a recorrência das
alterações histopatológicas na mucosa intestinal, após a
reintrodução do glúten na dieta, deve estar reservado a pessoas
cujo diagnóstico se mantém em dúvida (suspeita elevada de DC
mas testes serológicos negativos ou pessoas em regime de dieta
livre de glúten sem biopsia que confirme a doença).12

A acessibilidade à cavidade oral aliada ao facto de ser a primeira
barreira a interagir com o glúten, torna-a um meio de interesse
aos olhos dos investigadores. Pastore et al analisam vários
estudos onde os pacientes são submetidos a uma injecção na
mucosa oral, de uma solução de um péptido sintético relacionado
com a alfa-gliadina – gluten challenge, sendo de seguida realizada
uma biopsia oral. Estes estudos têm como intuito a avaliação do
número de células T na lâmina própria. Demonstra-se, contudo,

Figura 1. Algoritmo para o diagnóstico da doença celíaca (esquema adaptado de Westerberg DP).

Figura 1



Número 8 • Novembro 2010 • Trimestral I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I CADERNOS CIENTÍFICOS

omd I 13

que as alterações ocorridas não são significativas para a utilização
clínica deste método. No âmbito desta área PASTORE et al ,
confrontam, ainda, os estudos de diagnóstico da DC (entre 1989-
2007) através da saliva. Os elementos testados incluem os
anticorpos presentes nesse meio. Concretamente, no estudo de
BAYATY et al (1989) conclui-se que os níveis de IgA AAG, na saliva
não estimulada, de pessoas com DC não tratada são
significativamente maiores do que em indivíduos com DC e numa
dieta livre de glúten e indivíduos sãos. Um resultado similar foi
obtido em 1992 por HAKEEN et al onde se assume uma
sensibilidade de 100% e uma especificidade de 90%.12 Pelo
contrário, KELLY et al 1991 demonstrou que a IgA AAG não se
encontra aumentada em pessoas com DC comparativamente
com grupos controlo. O teste IgA AAG foi abandonado pela falta de
especificidade, de acordo com este autor e subsequentes
estudos.1,7,12,13,14

Enquanto que em 1999, DI LEO et al, obtiveram resultados
positivos na pesquisa de IgA AAE na saliva de pacientes com DC,
LAHTEENOJA et al (1999) e BALDAS et al (2004) falharam na sua
detecção. Quanto aos anticorpos ATt a sua presença na saliva foi
avaliada num estudo de BONAMICO et al (2004) através de radio-
immunoassay (RIA) e foi detectada a IgA ATt em 97,4% dos
indivíduos com DC, sendo que nos pacientes de controlo não se
encontrou IgA ATt positiva.12 A sensibilidade e especificidade deste
teste (IgA ATt) eram semelhantes às obtidas utilizando o método
RIA para o soro. Relativamente aos resultados para IgA AAE a
sensibilidade é maior quando se utilizam amostras serológicas.20
Existe alguma controvérsia quando à sensibilidade dos testes
ELISA para a detecção de IgA ATt na saliva, sendo que é baixa
segundo BALDAS et al (2004) enquanto OCMANT and MASCART
(2007) encontraram uma sensibilidade de 90% e especificidade
de 96,7% usando o teste.12 Verifica-se que, apesar de em todas
as experiências ocorrer detecção de IgA AAG, AAE e ATt este
protocolo de diagnóstico não apresenta a sensibilidade e
especificidade adequadas para a sua utilização generalizada
como método de diagnóstico. Isto deve-se possivelmente a uma
não estandardização dos métodos, por exemplo recolha e
tratamento da saliva.10,12,21 De acordo com BONAMICO et al, em
dois estudos diferentes, as amostras de saliva foram recolhidas
num copo de plástico esterilizado, sendo que não foi permitido
aos indivíduos testados comer ou fumar durante o período das
8h às 11h. A saliva foi obtida de forma não estimulada, num
intervalo de tempo de 10 minutos, colectada em gelo e vortexada
por 10 minutos a 4ºC e a 10000 rpm. Subsequentemente o
sobrenadante, usado para a detecção dos anticorpos, dividiu-se
equitativamente e foi armazenado a -80ºC até análise.20,22 No
artigo de BALDAS et al para além dos procedimentos já referidos
as amostras são submetidas a várias diluições. Não é descrito
qualquer tipo de cuidado relativo aos hábitos alimentares e
tabágicos dos participantes no dia da recolha nem o período de
tempo em que se efectua.23 Segundo LAHTEENOJA et al, as
amostras constam de saliva estimulada por parafina durante 5
minutos, das 8-12h. Os indivíduos em estudo não consumiam

drogas e eram impedidos de fumar, comer ou beber 1h antes da
colheita. Há ainda variação da temperatura de armazenamento
das amostras a serem analisadas, em relação aos estudos
anteriormente referidos, para -20ºC.24 Apesar destas
particularidades os anticorpos identificados na saliva contribuem
de forma válida para a identificação dos candidatos a ser
submetidos a biopsia – rastreio – e para a monitorização dos
doentes, que estão a ser tratados com uma dieta livre de glúten
– controlo.22 Pelo facto de ser um método não invasivo,
ultrapassar o desconforto da colheita de sangue e envolver a
recolha de um meio fluído, de fácil acesso e tratamento
laboratorial, é importante a sua crescente valorização.

Manifestações orais

Dentro das inúmeras manifestações clínicas da DC há ainda a
considerar os sinais e sintomas orais, como: defeitos no esmalte,
estomatite aftosa recorrente, líquen plano oral, diminuição da
densidade óssea, queilite angular, glossite atrófica e outros
relacionados com dermatite herpetiforme e síndrome e
Sjögren7,10,25,26.
Durante a deposição da matriz de esmalte e a sua calcificação
factores genéticos e ambientais podem levar a defeitos
quantitativos (hipoplasia) e qualitativos (opacidade),
respectivamente. Desde o início do século XX que as doenças
gastrointestinais são associadas a defeitos no esmalte (DE). No
entanto só em 1986, através de um estudo realizado por AINE
em que foram avaliadas 74 crianças com DC, foi possível
correlacionar a doença com as alterações do esmalte. O autor
propôs um sistema de classificação que abrangia desde simples
opacidades a defeitos estruturais severos.26,27 Para além dos
pacientes com DC terem uma incidência maior de DE, de acordo
com a classificação de AINE estas alterações também são mais
graves.27 A razão para a presença de DE na DC ainda permanece
pouco esclarecida. Especula-se que os DE poderão dever-se a
hipocalcémias causadas por má absorção, reacções imunológicas
induzidas pelo glúten ou causas genéticas – HLA-DR3.27 Ao
contrapor dois estudos recentes verifica-se que ainda há dúvidas
relativamente á influência da DC nos DE. Na pesquisa de
WIERINK27, que avaliou 81 crianças holandesas, a prevalência de
DE na DC era de 38% em oposição aos 4% dos casos controlo. Ao
invés, PROCACCINI, que avaliou 100 crianças italianas, concluiu
que estas alterações não eram estatisticamente significativas nos
indivíduos com DC quando comparados com os de controlo.25 É
importante não confundir estes DE com outras condições
patológicas que se manifestam de forma semelhante, como por
exemplo, fluorose, osteogénese, dentinogénese e amelogénese
imperfeita. Alguns estudos comparam a prevalência de DE na
dentição decídua versus mista/permanente considerando que
esta é maior na mista/permanente, 5,88-13.33% (valor médio
9,6%) e 9,52-95,94% (valor médio 51,12%) respectivamente. Este
facto pode ser justificado pelo desenvolvimento das coroas dos
dentes permanentes durante a introdução do glúten na dieta
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(primeiros meses de vida até aos 7 anos).10,26 Os incisivos,
molares, pré-molares e caninos são, por esta ordem, os dentes
que mais sofrem de DE devido à cronologia de desenvolvimento
da dentição permanente, sendo, por isso, os I e os 1ºM os
primeiros a sofrer calcificação.26 Conclui-se que a idade de
diagnóstico tem um papel importante na patogénese das lesões
dentárias.28

No que diz respeito à estomatite aftosa recorrente (EAR) esta
encontra-se numa percentagem maior (36%) nos pacientes com
DC25, mas que não é estatisticamente relevante já que na
população geral varia entre 5-66% (média de 20%). Apesar de a
etiologia permanecer ambígua pensa-se que a deficiência
nutricional poderá estar na base desta doença, mas nem todos os
pacientes com DC apresentam privação nutricional e há pouca
informação de que uma dieta livre de glúten conduza a uma
melhoria da EAR.30,31 Na posse destas informações não podemos
concluir que a EAR é uma manifestação clínica da DC ou que a DC
é um indicador de risco da EAR.29

Num estudo finlandês, ao examinarem-se 128 pacientes com DC
e 30 casos controlo a incidência de sinais e sintomas de glossite
atrófica foi de 29,68% e 8,59%, respectivamente.26 As causas
subjacentes podem ser as deficiências de vitamina B12 e ferro,
em pacientes não tratados. A glossite atrófica não constitui um
sinal característico para indicação de protocolo de diagnóstico da
DC.26

Existem ainda poucas evidências que suportem uma associação
entre DC e líquen plano oral (LPO). Num estudo em que são
avaliados 39 pacientes com LPO ocorre o diagnóstico de apenas
um paciente com DC.26

A sensibilidade ao glúten é algumas vezes expressa na forma de
dermatite herpetiforme (DH) que tem como manifestações orais
lesões eritematosas, pseudovesiculares, purpúricas e erosivas.26

Existe uma associação próxima, numa percentagem de 3%, entre
DC e síndrome de Sjögren (SS). Os pacientes que sofrem
concomitantemente das duas desordens apresentam mais
anomalias dentárias e da mucosa oral. O índice CPO é
significativamente mais elevado nestes pacientes porque o fluxo
salivar é reduzido. Há maior prevalência de DE (89%), úlceras e
alterações hiperplásicas.32 Porém reconhece-se uma menor
inflamação das glândulas salivares e um fluxo salivar superior
quando as duas doenças estão associadas comparando com o
SS isolado, o que sugere que o tratamento da DC sem glúten alivia
a inflamação autoimune.32,33,34

Surpreendentemente, em diversos estudos que investigavam o
índice de cárie em doentes com DC demonstrou-se que esta tem
menor propensão para a cárie dentária, devido à restrita dieta a
que estão sujeitos. Porém, a classe pediátrica com DC, pode
apresentar atrasos na erupção dentária.26

Conclusões

A DC é uma patologia auto-imune cujo agente etiológico é o glúten.
A remoção desta substância da dieta dos pacientes leva à

remissão dos sinais e sintomas.35

O uso de marcadores serológicos é útil no rastreio de pacientes
com probabilidades reduzidas ou moderadas de ter DC,
populações de risco ou até para monitorizar a adesão do doente
à dieta sem glúten. Este teste baseia-se na pesquisa de IgA AAE,
IgA e IgG ATt e níveis totais de IgA. No entanto os testes serológicos
não são suficientes para fazer um diagnóstico de DC uma vez que
marcadores negativos não excluem a possibilidade de esta se
despoletar numa fase mais tardia. Deste modo, a biopsia é o
único meio para obter um diagnóstico definitivo.7 A
estandardização dos métodos de recolha e tratamento da saliva
poderá, no futuro, criar novas formas, mais simples e menos
invasivas, de diagnóstico da DC, já que no rastreio e controlo a
sua eficácia está comprovada. O seu diagnóstico em idades
precoces previne o desenvolvimento de doenças auto-imunes
associadas.32,36 e de doenças malignas (maioritariamente
linfomas intestinais) responsáveis por um aumento da
mortalidade.37 As manifestações orais mais prevalentes são: DE,
EAR e DH. Pode-se então afirmar que o Médico dentista
desempenha um papel importante no reconhecimento dos
pacientes com DC.26

Referências bibliográficas

1. WESTERBERG DP, GILL JM, DAVE B, DIPRINZIO MJ, QUISEL A,
FOY A. New strategies for diagnosis and management of celiac
disease. JAOA clinical practice 2006;106:145-150.

2. CARROCCIO A et al. Oral mucosa of coeliac disease patients
produces antiendomysial and antitransglutaminase antibodies:
the diagnostic usefulness of an in vitro culture system. Aliment
Pharmacol Ther 2007;25:1471-77.

3. TORRES MI, CASADO MA, RÍOS A. New aspects in celiac
disease. World J Gastroenterol 2007;13(8):1156-1161.

4. ANTUNES H, et al. Primeira determinação de prevalência de
doença celíaca numa população portuguesa. Acta Med Port
2006;19:115-120.

5. PIETZAK MM. Follow-up of patients with celiac disease:
achieving compliance with treatment. Gastroenterology
2005;128:135-141.

6. VAN HEEL D, WEST J. Recent advances in coeliac disease. Gut
2006;55:1037-1046.

7. MURRAY JA, ABDULKARIM AS. Review article: the diagnosis of
coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:987-95.

8. RODRIGO L. Celiac disease. World J Gastroenterol
2006;12(41):6585-6593.

9. MUSTALAHTI K. Unusual manifestations of celiac disease.
Indian Journal of Pediatrics 2006;73:711-714.

10. CAMPISI G, et al. Oral pathology in untreated coelic disease.
Aliment Pharmacol Ther 2007;26:1529-1536.



Número 8 • Novembro 2010 • Trimestral I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I CADERNOS CIENTÍFICOS

omd I 15

11. AGA institute medical position statement on the diagnosis and
management of celiac disease. Gastroenterology 2006;131:1977-
1980.

12. PASTORE L, CAMPISI G, COMPILATO D, LO MUZIO L. Orally
based diagnosis of celiac disease: current perspectives. J Dent
Res 2008;87(12):1100-1107.

13. Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in
children: recommendations of the north american society for
pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition. JPGN
2005;40:1-19.

14. National Institutes of Health consensus statemente on Celiac
disease. June 28-30, 2004:volume 21, number 1.

15. EDUARDO D, RUA C, GUZMÁN L, NANFILO G, BARRERA S,
DRUT R. Celiaquía, una enfermedad paradigmática. Arch argent
pediatr 2008;106:143-154.

16. LEE S, GREEN P. Celiac sprue (the Great modern-day
imposter). Curr Opin Rheumatol 2006;18:101-107.

17. ALAEDINI A, GREEN P. Narrative review: celiac disease:
understanding a complex autoimune disorder. Ann Intern Med
2005;142:289-298.

18. RASHID M et al. Home blood testing for celiac disease. Can
Fam Physician 2009;55:151-153.

19. LUDVIGSSON JF, BRANDT L, MONTGOMERY SM. Symptons
and signs in individuals with serology positive for celiac disease
but normal mucosa. BMC Gastroenterology 2009;9:57-67.

20. BONAMICO M, FERRI M, NENNA R, VERRIENTI A, MARIO U,
TIBERTI C. Tissue transglutaminase autoantibody detection in
human saliva: a powerful for celiac disease screening. J Pediatric
2004;144:632-6.

21. LAHTEENOJA H, MAKI M, VIANDER M, TOIVANEN A, SYRJANEM
S. Local challenge of mucosa with gliadin in patients with coeliac
disease. Clin Exp Immunol 2000;120:38-45.

22. BONAMICO M et al. Radioimmunological detection of anti-
transglutaminase autoantibodies in human saliva: a useful to
monitor coeliac disease follow-up. Aliment Pharmacol Ther
2008;28:364-70.

23. BALDAS V et al. Testing for anti-human transglutaminase
antibodies in saliva is not useful for diagnosis of celiac disease.
Clinical Chemistry 2004;50:216-19.

24. LAHTEENOJA H, TOIVANEN A, RAIHA I, SYRJANEN S, VIANDER
M. Salivary antigliadin and antiendomysium antibodies in coeliac
disease. Scand J Immunol 1999;50:528-35.

25. PROCACCINI M et al. Lack of association between celiac
disease and dental enamel hypoplasia in a case-control study
from an italian sentral region. Head and face medicine 2007;3:25.

26. PASTORE L, CARROCCIO A, COMPILATO D, PANZARELL V,

SERPICO R, MUZIO L. Oral manifestations of celiac disease. J Clin
Gastroenterol 2008; 42(3):224-231.

27. WIERINK CD, DIERMEN DEV, AARTMAN IHA, HEYMANS HAS.
Dental enamel defects in children with celiac disease.
International journal of paediatric dentistry 2007;17:163-68.

28. BUCCI P, CARILE F, SANGIANANTONI A, D’ANGIO F, SANTARELLI
A, MUZIO LL. Oral aphthous ulcers and dental enamel defects in
children with celiac disease. Acta paediactrica 2006;95:203-207.

29. SEDGHIZADEH PP, SHULER CF, ALLEN CM, BECK FM, KALMAR
JR. Celiac disease and recurrent aphthous stomatitis: a report
and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod 2002;94:474-78.

30. CAMPISI G et al. Coeliac disease: oral ulcer prevalence,
assessment of risk and association with gluten-free diet in
children. Digestive and liver disease 2008; 40:104-107.

31. JOKINEN J, PETERS U, MAKI M, MIETTINEN A, COLLIN P. Celiac
sprue in patients with chronic oral mucosal symptoms. Journal of
clinical gastroenterology 1998; 26(1):23-26.

32. PATINEN P. Oral findings in dermatitis herpetiformis and celiac
disease. Academic dissertation 2004.

33. PATINEN P et al. Oral findings in coeliac disease and sjogren’s
symdrome. Oral disease 2004; 10:330-34.

34. SZODORAY P, BARTA Z, LAKOS G, SZAKALL S, ZEHER M.
Coeliac disease in sjogren’s syndrome – a study of 111 hungarian
patients. Rheumatol Int 2004;24:278-82.

35. CHANG HJ, BURKE AE, GLASS RM. Celiac disease. Journal of
American medical association 2009;302(11):1248.

36. FRACCHIA M et al. Coeliac disease associated with sjogren
syndrome, renal tubular acidosis, primary biliar cirrhosis and
autoimmune hyperthyroidism. Digestive and Liver Disease
2004;36:489-91.

37. American gastroenterological association. American
gastroenterological association medical position statement: celiac
sprue. Gastroenterology 2001;120:1522-25.



CADERNOS CIENTÍFICOS I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I Número 8 • Novembro 2010 • Trimestral

16 I omd

A cárie dentária é uma das doenças mais frequentes
na cavidade oral1,2. Medidas não invasivas como a
aplicação tópica de flúor, controlo da dieta e
instruções de higiene oral, bem como técnicas de
restauração invasiva, são opções comuns para o
tratamento de cáries interproximais2-4. Tratamentos
intermédios, semelhantes ao selante de fissuras em
faces oclusais, ainda não foram estabelecidos para
cáries proximais. No entanto, a Medicina Dentária
está cada vez mais focada em técnicas preventivas e
na detecção precoce de patologias. Nesta lógica, foi
recentemente estudada e desenvolvida a aplicação
de resinas em lesões de cárie interproximais, levando
ao desenvolvimento de novos materiais que infiltram
e selam a lesão, impedindo a progressão da cárie4,5.

INFILTRAÇÃO DE RESINA
EM LESÕES DE CÁRIE

Quando se inicia a formação de cárie no esmalte os
seus micro-poros tornam-se altamente permeáveis,
actuando como vias de difusão para ácidos e
minerais dissolvidos, o que leva à dissolução do
esmalte e ao avanço da lesão5,6. Desta forma, é
possível infiltrar lesões incipientes com outros
líquidos, neste caso resinas de baixa viscosidade.
Assim, em vez de ser necessário remover o tecido
poroso cariado num estado mais tardio da doença,
podem preencher-se as micro-porosidades das le-
sões em estados mais precoces6,8. Isto não irá penas
reduzir o tamanho dos poros (e dessa forma reduzir
o acesso aos ácidos do meio bucal), mas também
fornecer maior suporte mecânico ao tecido6,8.
Ao contrário do selamento de cáries, em que é
formada uma camada superficial de resina, na
abordagem micro-invasiva as lesões não cavitadas
são infiltradas com uma resina fluida de baixa
viscosidade fotopolimerizável que inibe o processo
de desmineralização e repõe o tecido duro até
profundidades de 800 µm5,6. O tratamento é micro-
invasivo porque funciona por capilaridade, criando
uma barreira de difusão dentro do tecido duro e não
apenas à superfície. Desta forma, estabiliza e
bloqueia a cárie em apenas uma consulta e sem
necessidade de anestesia ou perfuração5-7.

dentisteria minimamente invasiva

Tratamento Micro-Invasivo de cáries iniciais
não cavitadas com Infiltração de Resina

AUTOR
Susana Frazão - Médica dentista

RESUMO
Introdução:Acárieéumadoençamultifactorialcomplexaquecontinuaaafectaruma
alta percentagem da população mundial. A técnica de infiltração de resina em lesões
incipientes de esmalte foi recentemente introduzida no mercado.
Objectivos: O objectivo deste artigo é apresentar as bases científicas da técnica de
infiltração de resina em cáries iniciais, bem como descrever a sua aplicação clínica.
Material e Métodos: Pesquisa de artigos científicos publicados em revistas da
especialidade compreendidas entre os anos de 2003 e 2009. Apresentação de dois
casos clínicos em que se realizou tratamento micro-invasivo de lesões de esmalte.
Discussão/Conclusão: A infiltração de cáries representa uma nova abordagem no
tratamento de lesões interproximais e de superfícies lisas não cavitadas, sendo
uma alternativa às técnicas de restauração invasivas. Este método micro-invasivo
preenche os poros não cavitados da lesão incipiente com uma resina de baixa
viscosidade que actua por capilaridade, criando desta forma uma barreira que
bloqueia a difusão bacteriana e a progressão de cáries. Em casos de manchas
brancas no esmalte em dentes na zona estética, esta técnica elimina a opacidade
das mesmas, tornando-as quase imperceptíveis. Considero que continuam a ser
necessários mais estudos, e a longo prazo, sobre a utilização desta técnica.
Palavras-chave: Infiltração de resina; dentisteria minimamente invasiva;
remineralização; esmalte; cáries incipientes.

ABSTRACT
Background: Caries is a complex multifactorial disease and continues to affect a
high percentage of world population. Recently, a resin infiltration technique of
incipient enamel lesions was introduced.
Objectives: The aim of this article is to present the scientific basis of the resin
infiltration concept and to describe the clinical application.
Material and Methods: Study of scientific articles published in specialized
magazines between 2003 e 2009. Presentation of two clinical cases demonstrating
the micro-invasive treatment in enamel lesions.
Discussion/Conclusion: Caries infiltration represents a new approach in the
management of interproximal and smooth-surface noncavitated lesions with a
technique that preserves tooth structure, providing an alternative to the more
invasive restoration methods. This fills the noncavitated pores of an incipient lesion
with a low-viscosity resin by capillary action, creating a barrier that blocks further
bacterial diffusion and caries progression. In cases of white spots lesions in the
esthetic zone, it also eliminates opaqueness and blends with surrounding natural
teeth. I consider that more and longer investigations about the use of this technique
are needed.
Keywords: Resin infiltration; minimal intervention dentistry; remineralization;
enamel; incipient caries.
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APLICAÇÕES CLÍNICAS

Este método está apenas indicado para lesões de origem cario-
génica e não cavitadas, já que não obtura nem preenche cavidades
e só actua em superfícies porosas5-7. Desta forma, representa uma
solução para o tratamento de cáries interproximais iniciais.
Além das cáries interproximais, este material está também indicado
para outras superfícies lisas, principalmente por vestibular da região
anterior. As lesões nesta zona, conhecidas como “pontos brancos”
são frequentemente observadas após a remoção de aparelhos
ortodônticos fixos e em pacientes com higiene oral deficiente5,6. Uma
vez que o infiltrado tem propriedades ópticas similares ao esmalte
intacto, as lesões perdem a sua cor esbranquiçada e opaca levando
a uma melhoria considerável na estética. A micro-infiltração pode
ser também realizada durante o tratamento ortodôntico, na
superfície dentária livre em volta dos dispositivos fixos6,10.
Ainda não foi investigada a infiltração de lesões oclusais e radicu-
lares, pelo que não está indicada a sua utilização nestes casos6.
A escolha entre um tratamento invasivo e o tratamento micro-
invasivo (Icon – DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH,
22547 Hamburg Germany) está dependente da extensão da cárie,
da presença ou não de cavitações e, por outro lado, de factores
relativos ao paciente, tais como a frequência com que vai à
consulta médico-dentária e o seu risco de cárie5-7.

APLICAÇÃO PRÁTICA

A acessibilidade é um ponto-chave no sucesso da micro-infiltração,
principalmente quando se tratam de cáries proximais. Podem usar-
se fios elásticos ou bandas ortodônticas alguns dias antes ou
simplesmente usar uma cunha para aumentar o espaço
interproximal durante o tratamento3.
Segundo as indicações do fabricante, após isolar o campo com
isolamento relativo ou absoluto, é utilizado um gel de ácido
hidroclorídrico 15% durante 2 minutos para permitir a erosão da
superfície da lesão (Fig.1). Depois de lavada, a área é secada com
jacto de ar e etanol (Fig.2). Em seguida é aplicada a resina infiltrante
com uma ponta especial, fornecida no kit, que permite a correcta
distribuição do material na zona proximal (Fig.3). Após 3 minutos de
aplicação o infiltrante estará distribuído pelo sistema de poros da
lesão. São retirados os excessos de material com fio dentário e
fotopolimeriza-se por 40 segundos. A segunda camada de infiltrante
é aplicada durante 1 minuto e fotopolimeriza-se novamente durante
40 segundos (Fig.4). Se os excessos não foram completamente
removidos durante o procedimento, eles acabarão por cair uma vez
que só se fixa o material que se infiltrou no esmalte5-9.
A resina de infiltração não é radiopaca porque os marcadores iriam
afectar a sua viscosidade. Assim, o controlo radiográfico logo após a
micro-infiltração não é aplicável. O sucesso do tratamento deve ser
determinado nas consultas de controlo através da monitorização da
inibição ou diminuição da progressão das cáries. Isto poderá ser feito
a partir da comparação das radiografias “bitewings” ou periapicais
iniciais com as mesmas realizadas após a micro-infiltração
(intervalos entre si de 6 a 24 meses)5,7.

Fig. 1 – Aplicação de gel de ácido hidroclorídrico a 15% durante 2 minutos.

Fig. 4 – Polimerização durante 40 segundos.

Fig. 3 - Aplicação da resina infiltrante nos poros da lesão.

Fig. 2 - Depois de lavada, a área é secada com jacto de ar e etanol.
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CASOS CLÍNICOS

Escolhemos um caso severo de descalcificações num paciente de
ortodontia pouco colaborador. Foi feita a aplicação apenas nos
dentes superiores. As lesões eram variáveis em termos de profun-
didade todavia conseguiu-se uma melhoria estética no final (Fig.5).
Numa vista aproximada é possível ver que algumas das lesões
desapareceram completamente, e outras mais profundas ficaram
quase imperceptíveis (Fig.6).
Nos casos mais severos é aconselhável usar a técnica de micro-
abrasão químico-mecânica com pasta de sílica e ácido

Fig. 5 – Paciente de Ortodontia não colaborador. Neste caso são visíveis vários
tipos de lesões brancas com gravidade variável. Foi feito o tratamento das
manchas brancas só nos dentes superiores. O aspecto geral no final do
tratamento é bastante satisfatório.

Fig. 7 – Aplicação da técnica de micro-abrasão químico-mecânica. No final de
duas sessões as manchas brancas de pouca profundidade desaparecem por
completo. No caso de lesões mais profundas é aconselhável usar de seguida
a técnica com resina infiltrativa.

Fig. 6 – Visão aproximada das lesões e do seu tratamento. As lesões menos
graves desaparecem por completo. Aquelas mais profundas melhoraram
muito após o tratamento.

hidro-clorídrico a 6,6% (Opalustre - Ultradent Products, Inc. 505
West 10200 South South Jordan, Utah 84095 USA). Depois de
fazer duas ou três sessões de polimento com esta pasta (Fig.7),
usa-se a técnica de infiltração de resina descrita acima.

CONCLUSÃO

O novo tratamento por micro-infiltração consiste numa abordagem
conservadora para tecidos desmineralizados. Com a utilização de
materiais adequados e com uma técnica de aplicação cuidadosa
é possível alcançar a estabilização e o bloqueio das lesões e a
preservação do tecido duro. Este método é indicado para o
tratamento de cáries proximais activas e para casos de manchas
brancas no esmalte. O tratamento micro-invasivo é indolor e
apresenta grande aceitação por parte dos pacientes.
Um dos grandes problemas em ortodontia é o aparecimento das
manchas brancas em volta dos dispositivos ortodônticos. Com esta
técnica inovadora consegue-se em poucos minutos obter um
resultado estético muito satisfatório. Uma vez que este material é
bastante recente, o número de estudos clínicos in-vivo ou in-vitro
parece ser reduzido. São necessários mais estudos para avaliar a
longo prazo a evidência científica desta técnica.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

Formação Contínua OMD ■

Eventos acreditados pela OMD ■

Eventos organizados por outras entidades ■

■ Curso de Fim de Dia
11ºº ccuurrssoo -- EEssttééttiiccaa ddeennttáárriiaa 
–– EEssttrraattiiffiiccaaççããoo ddee ccoommppóóssiittooss
10 Janeiro – Leirisport – Leiria

■ Curso de Fim de Dia (4 Módulos - Endodontia)
11ºº MMóódduulloo -- DDiiaaggnnóóssttiiccoo ee uurrggêênncciiaass 
eemm eennddooddoonnttiiaa
31 Janeiro - Hotel Villa Rica - Lisboa

■ Curso de Fim de Dia
22ºº ccuurrssoo -- OOsstteeoonneeccrroossee iinndduuzziiddaa ppoorr 
bbiissffoossffoonnaattooss:: uumm ddiilleemmaa nnaa pprrááttiiccaa ccllíínniiccaa
1 Fevereiro - Espaço Físico OMD RA Madeira 
– Funchal

■ Curso de Fim de Dia (4 Módulos - Endodontia)
22ºº MMóódduulloo - Conceitos e técnicas actuais
de preparação canalar
7 Fevereiro - Hotel Villa Rica – Lisboa

■ Curso de Fim de Dia
33ºº ccuurrssoo -- RReessttaauurraaççõõeess pprroovviissóórriiaass 
nnaa rreeaabbiilliittaaççããoo oorraall ccoommpplleexxaa
7 Fevereiro - HF Ipanema Park - Porto

■ Curso de Fim de Dia (4 Módulos - Endodontia)
33ºº MMóódduulloo -- CCoonncceeiittooss ee ttééccnniiccaass aaccttuuaaiiss 
ddee oobbttuurraaççããoo
21 Fevereiro - Hotel Villa Rica - Lisboa

■ Curso Prático (4 Módulos - Endodontia)
44ºº MMóódduulloo - Hands-on – Instrumentação 
e obturação em endodontia 
26 Fevereiro - Hotel Villa Rica – Lisboa

■ Curso de Fim de Dia
44ºº ccuurrssoo -- OOrrttooddoonnttiiaa nnaa ddeennttiiççããoo mmiissttaa
14 Março - Montebelo Hotel & Spa - Viseu

■ Curso de Fim de Dia
55ºº ccuurrssoo -- AAppnneeiiaa ddoo ssoonnoo
28 Março - Hotel Villa Rica – Lisboa

■ Curso de Fim de Dia
66ºº ccuurrssoo -- TTrraattaammeennttoo ddee lleessõõeess cceerrvviiccaaiiss
4 Abril - Hotel Tryp – Coimbra

■ Curso de Fim de Dia
77ºº ccuurrssoo -- SSeeqquuêênncciiaa ee ppllaannoo ddee ttrraattaammeennttoo 
eemm rreeaabbiilliittaaççããoo oorraall
5 Abril - Espaço Físico OMD RA Madeira 
– Funchal

■ Curso Teórico
DDiiffeerreenntteess ppeerrssppeeccttiivvaass 
nnaa rreeaabbiilliittaaççããoo oorraall ccoomm iimmppllaanntteess
9 de Abril - Universidade Nova de Lisboa 
- Lisboa 

■ Jornadas da Primavera
20 a 24 de Abril – Grande Real Santa Eulália
Resort & Hotel Spa – Albufeira

■ Curso de Fim de Dia
88ºº ccuurrssoo -- CCoonncceeiittooss aaccttuuaaiiss 
ddaa ddooeennççaa ppeerriiooddoonnttaall
2 Maio - Hotel dos Templários – Tomar

■ Curso de Fim de Dia (4 Módulos - Endodontia)
11ºº MMóódduulloo -- DDiiaaggnnóóssttiiccoo ee uurrggêênncciiaass 
eemm eennddooddoonnttiiaa
2 Maio - HF Ipanema Park – Porto

■ Curso de Fim de Dia (4 Módulos - Endodontia)
22ºº MMóódduulloo EEnnddooddoonnttiiaa -- CCoonncceeiittooss ee ttééccnniiccaass
aaccttuuaaiiss ddee pprreeppaarraaççããoo ccaannaallaarr
16 Maio - HF Ipanema Park – Porto

■ Curso de Fim de Dia (4 Módulos - Endodontia)
33ºº MMóódduulloo - Conceitos e técnicas actuais 
de obturação
30 Maio - HF Ipanema Park – Porto

■ Curso Teórico
CCoonnssiiddeerraaççõõeess ssoobbrree oo ppllaannoo ddee ttrraattaammeennttoo 
iinntteerrddiisscciipplliinnaarr eemm ccaassooss aavvaannççaaddooss
4 de Junho -  Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto – Porto

■ Curso Prático (4 Módulos - Endodontia)
44ºº MMóódduulloo - Hands-on – Instrumentação 
e obturação em endodontia 
4 Junho - HF Ipanema Park - Porto

■ Curso Teórico
CCoonnssiiddeerraaççõõeess ssoobbrree oo ppllaannoo ddee ttrraattaammeennttoo 
iinntteerrddiisscciipplliinnaarr eemm ccaassooss aavvaannççaaddooss
5 de Junho - Espaço Físico OMD RA Madeira 
– Funchal 

■ Curso de Fim de Dia
99ºº ccuurrssoo -- TTrraattaammeennttoo ppeerriimmppllaannttee 
–– ccoonncceeiittooss aaccttuuaaiiss
6 Junho - Novotel – Setúbal

■ Curso de Fim de Dia
1100 ºº ccuurrssoo -- CCoommoo oobbtteerr ppoonnttooss 
ddee ccoonnttaaccttoo eemm rreessttaauurraaççõõeess ppoosstteerriioorreess
4 Julho - Hotel Turismo - Braga 

■ Curso de Fim de Dia
1111ºº ccuurrssoo -- TTééccnniiccaass ddee ccoonnttrroolloo 
ccoommppoorrttaammeennttaall
5 Setembro - Hotel Miracorgo - Vila Real

■ Curso de Fim de Dia
1122ºº ccuurrssoo -- CCoonncceeiittooss aaccttuuaaiiss eemm cciirruurrggiiaa oorraall
1 Outubro - Espaço Físico OMD RA Açores 
– Angra do Heroísmo – Ilha Terceira

■ Curso de Fim de Dia
1133ºº ccuurrssoo –– FFaacceettaass vvss ccoorrooaass cceerrââmmiiccaass 
–– qquuaannddoo uuttiilliizzaarr
1 Outubro - Espaço Físico OMD RA Açores 
– Angra do Heroísmo – Ilha Terceira

■ Curso de Fim de Dia
1144ºº ccuurrssoo -- SSoolluuççõõeess ddee iirrrriiggaaççããoo 
eemm eennddooddoonnttiiaa
3 Outubro - Hotel Faro – Faro

■ XX Congresso da OMD
10, 11 e 12 de Novembro 
– Centro de Congressos de Lisboa – Lisboa
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AGENDA
E V E N T O S  C I E N T Í F I C O S


