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Ao médico dentista assiste o dever de informar o doente, atendendo
ao nosso juízo clínico, das opções de tratamento que consideramos
mais indicadas para cada caso em concreto. Ao doente, devidamente
informado, cabe o direito de decidir.
Caso o plano segurador ou outro preveja a opção ou opções
propostas ao doente, cabe-nos proceder em conformidade, no
âmbito daquilo que cada um de nós acordou individualmente e de
livre vontade com a seguradora ou convenção.
Caso não esteja prevista a opção de tratamento, cabe-nos informar
o doente a este decidir e a nós médicos dentistas estabelecermos os
honorários para os tratamentos não previstos.
A Tabela de Nomenclatura visa tudo isto, caros colegas.
Que o direito sagrado do doente de conhecer todas as opções de
tratamento por parte do seu médico dentista, não seja colocado em
causa por lógicas redutoras, supostamente simplificadoras, que mais
não pretendem que enganar o doente e limitá-lo neste seu direito.
Cabe a todos, por determinação da profissão, médicos dentistas,
entidades reguladoras, seguradoras, subsistemas, sistemas
informáticos, doentes, durante o próximo ano de 2012 implementar
a nomenclatura da OMD sempre que o prestador seja um médico
dentista. A lei a tal obriga. Que se cumpra a lei.
Para este efeito, a OMD levará a cabo até ao final do próximo ano
uma campanha pública informativa dos direitos e deveres
decorrentes da adopção obrigatória da Nomenclatura OMD.
Uma nomenclatura feita por médicos dentistas, para médicos
dentistas e ao serviço dos doentes.

Para todos falarmos a mesma linguagem.
Para não haver equívocos.
Por uma questão de transparência.

Versão integral disponível em http://link.omd.pt/r11editorial

Os anos 70 ficam marcados, na história da saúde em Portugal,
como a década em que surgiram, fruto da criação das faculdades de
medicina dentária, os seus primeiros médicos dentistas.
Desde então a profissão passou por diversas fases na utilização da
nomenclatura descritiva dos actos, próprios da medicina dentária:
• Utilização da nomenclatura da Ordem dos Médicos;
• Utilização de nomenclatura dispersa e cientificamente

desapropriada de diversos sub-sistemas e convenções;
• Utilização das antigas tabelas de nomenclatura da APMD

(que antecedeu a Ordem dos Médicos Dentistas) e da OMD;
• Uma mistura desordenada de todas estas situações.
O que pretendemos com a apresentação e publicação em Diário da
República desta nova Tabela de Nomenclatura?
No âmago das funções de regulação da profissão que foram
delegadas pelo Estado à Ordem dos Médicos Dentistas, a função
de regular a designação dos actos próprios da medicina dentária.
Certificando-se que todos, médicos dentistas, doentes, sistema de
saúde, subsistemas, convenções, seguradoras, planos de saúde e
outras entidades reguladoras utilizam a mesma linguagem a este
respeito.
Tudo isto tem enorme importância e deverá ser rigorosamente
descriminado em todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos que
os médicos dentistas efectuam em cada doente.
Atribuindo um valor de honorários a cada um destes procedimentos,
em conformidade com o Código Deontológico, com particular
destaque para o artigo 22º sobre honorários, “(…) há que atender
na fixação dos mesmos, que o médico dentista deverá ter em conta,
nomeadamente, a importância, complexidade e dificuldade dos
cuidados prestados, o tempo gasto e os custos inerentes”.
Desta forma, todos utilizarão o mesmo tipo de linguagem,
defendendo o interesse superior dos doentes, do consumidor se
preferir, e do compromisso que nós, médicos dentistas, assumimos
com a Saúde e com as suas boas práticas.
Na valorização do trabalho, da qualificação, da capacidade de cada
um, na responsabilização e na ética profissional.
A nós, cumpre-nos contribuir para que os pacientes possam,
consciente e informadamente, ter capacidade de comparar,
escolher, questionar, reconhecer e até reclamar.

O Bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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al CABE A TODOS, MÉDICOS
DENTISTAS, ENTIDADES

REGULADORAS,
SEGURADORAS,
SUBSISTEMAS,

SISTEMAS
INFORMÁTICOS,

DOENTES, EM 2012
IMPLEMENTAR

A NOMENCLATURA DA
OMD SEMPRE QUE O
PRESTADOR SEJA UM
MÉDICO DENTISTA.
A LEI A TAL OBRIGA.

QUE SE CUMPRA A LEI

”

“
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CONGRESSO DA SPO
OMD PROPÕE INSERÇÃO
DE MÉDICOS DENTISTAS
NOS HOSPITAIS
Durante três dias, mais de 150 profissionais debateram
em Ponta Delgada “os desafios da ortodontia na era
estética”, no âmbito do XVIII Congresso da Sociedade
Portuguesa de Ortodontia, que decorreu, pela primeira
vez, nos Açores.
A sessão solene de abertura foi presidida pelo
secretário regional da Saúde, Miguel Correia, que, na
sua intervenção, destacou o pioneirismo da região em
dotar cada centro de saúde com pelo menos um
médico dentista. “Uma medida que garantiu uma
melhor acessibilidade dos cidadãos e podemos dizer
que foi uma aposta ganha”.
Miguel Correia garantiu que o Governo vai continuar a
incentivar a produtividade dos recursos públicos com
vista a promover, ainda mais, a acessibilidade aos
cuidados da saúde oral, e referiu que a Região
comparticipa, anualmente, e em média, cerca de 180
mil actos de medicina dentária, a que corresponde uma
afectação de verbas da ordem dos 1,5 milhões de
euros.
Mas foi a intervenção do representante dos Açores no
Conselho Directivo da OMD, que se destacou nesta
sessão. Artur Lima reconheceu o trabalho que já foi
realizado na Região, mas “falta colocar a medicina
dentária ao serviço de mais açorianos, de mais
doentes, dos mais carenciados, ao serviço dos mais
debilitados como diabéticos, doentes com cancro,
doenças respiratórias e cardiovasculares”. O
representante da OMD apelou a Miguel Correia que “os
Açores sejam também pioneiros nessa matéria e se
coloquem médicos dentistas nos hospitais do Serviço
Regional de Saúde”. Uma questão para a qual garantiu
a colaboração da Ordem.
Este congresso foi acreditado pela OMD, tendo a
médica dentista Carla Quaresma presidido à comissão
organizadora.

CLUBE DE TÉNIS DO PORTO
CAMPEÃO NACIONAL
Decorreu de 2 a 5 de Outubro, no Clube de
Ténis do Estoril, o Campeonato Nacional de
Clubes, no escalão de veteranos com mais
de 45 anos.
Paulo Melo, secretário-geral da OMD,
integrou a equipa consagrada campeã do
Clube de Ténis do Porto.

FERNANDO
PERES, DESDE
O INÍCIO DA
SUA VIDA
PÚBLICA,
DESTACOU-SE
PELA DEFESA
DA SAÚDE ORAL
E PELO GRANDE
CONTRIBUTO
QUE DEU À
MEDICINA
DENTÁRIA
PORTUGUESA

”

“

O CLUBE
DE TÉNIS
DO PORTO
FOI TAMBÉM
CAMPEÃO
NACIONAL
DE CLUBES
NOS ESCALÕES
DE VETERANOS
MAIS DE 35
ANOS E MAIS
DE 55 ANOS

”

“

IN MEMORIAM
FERNANDO PERES
Faleceu a 31 de Agosto o médico-
estomatologista Fernando Peres,
ex-director da Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade do Porto e
professor universitário de renome.
Desde o início da sua vida pública,
destacou-se pela defesa da saúde oral e
pelo grande contributo que deu à medicina
dentária portuguesa. Fernando Peres tinha
sido agraciado em 2007 com a Medalha de
Ouro da OMD. No mesmo ano, também foi
condecorado pelo Presidente da República,
Anibal Cavaco Silva, com o título honorífico
de Grande Oficial da Ordem de Mérito. À
família, a OMD apresenta as mais sentidas
condolências.

MAIS DE 150
PROFISSIONAIS
DEBATERAM
EM PONTA
DELGADA “OS
DESAFIOS DA
ORTODONTIA
NA ERA
ESTÉTICA”,
NO ÂMBITO
DO XVIII
CONGRESSO
DA SOCIEDADE
PORTUGUESA
DE
ORTODONTIA

”

“
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ERS PROMOVE
DEBATE SOBRE
REGULAÇÃO
DA SAÚDE
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
organizou um fórum destinado a
debater a regulação independente no
sector da saúde, que juntou diversos
agentes do sector, incluíndo ordens
profissionais, ex-ministros, académicos
e dirigentes de outras entidades
reguladoras.
O evento decorreu no Porto, a 16 de
Setembro, e a Ordem dos Médicos
Dentistas esteve representada pela
directora do Departamento Jurídico,
Filipa Carvalho Marques.
Uma das intervenções mais esperadas
coube ao ministro da Saúde, Paulo
Macedo. Defendeu que os tempos
difíceis vividos pelo país justificam uma
regulação forte. Apesar do processo de
extinção de organismos, o ministro não
tem dúvidas em manter a entidade
reguladora porque desempenha um
papel importante, que deve ser
reforçado.
“Deve haver uma entidade reguladora
de saúde independente, mesmo numa
altura em que falamos de fusões, de
extinções e da necessidades de
poupança. E como todos sabem, ela é
muito real. Mas precisamente porque
os tempos são adversos, entendemos
que é preciso uma entidade reguladora.
Portanto, não só o Governo,
independentemente de ter no seu
programa uma revisão de todas as
entidades reguladoras, a seu tempo,
mas por agora entende que a ERS deve
manter-se e deve ser-lhe atribuída mais
algumas competências, da mesma
maneira que entendemos que há
algumas duplicações que podem ser
eliminadas. Mas entendemos que a
ERS, em certas áreas, tais como os
licenciamentos ou partes concretas em
termos de inspecção, pode vir a
desempenhar um papel importante”,
explicou Paulo Macedo.

I FÓRUM DE SAÚDE ORAL
PENSAR HOJE
PARA ACTUAR AMANHÃ
O médico dentista José Frias Bulhosa , vogal do Conselho Deontológico e
de Disciplina da OMD, participou, em representação da Ordem dos
Médicos Dentistas, no I Fórum de Saúde Oral dedicada ao lema “Pensar
hoje para actuar amanhã”. O evento, que decorreu no Porto a 8 de Outubro,
foi promovido pela organização não governamental Mundo a Sorrir.
A cárie dentária é a doença crónica mais prevalente em todo o mundo.
Estima-se que 4.5 milhões de crianças são afectadas, anualmente, antes
de completarem os seis anos de idade.
A Saúde Oral deve ser considerada para todos os indivíduos como um
importante factor de inclusão, tal como sublinhou a tão pouco
referenciada Declaração de Berlim da Saúde Oral e dos Serviços de
Saúde Oral. Em 1992, exortou as comunidades à organização de serviços
básicos de cuidados em saúde oral de forma equitativa, mas que
activamente promovesse a inclusão e adesão, a esses serviços clínicos,
dos grupos populacionais particularmente vulneráveis.
Frias Bulhosa lembrou que o impacto da patologia oral nos indivíduos,
nas famílias, na sociedade e nos cuidados e saúde é elevado. “Se há
patologias em que prevenir é manifestamente mais fácil e económico
investir, a saúde oral será o exemplo”, lembrou. A afirmação foi proferida
perante uma audiência composta, entre outros, por três deputados à
Assembleia da República: Nuno Reis, do PSD, Manuel Pizarro, do PS, e
João Semedo, do BE.
A saúde oral dos indivíduos afecta o estado geral de saúde, como
demonstram consecutivos estudos independentes. Estes dados nem
sempre têm sido devidamente valorizados e incorporados em políticas
de saúde pública oral no contexto nacional e internacional.
“Num período particularmente constrangedor para a nação portuguesa,
teremos que ter a noção que o facto de, no passado, não terem sido
desenvolvidas oportunidades para determinados grupos mais vulneráveis
no que concerne à saúde oral, o actual período, que todos desejamos
ultrapassar, vai exigir mais dos diversos actores de promoção da saúde
e em particular daqueles que exercem actividades na saúde oral”, alertou
Frias Bulhosa.

A ENTIDADE
REGULADORA
DA SAÚDE
ORGANIZOU
UM FÓRUM
DESTINADO
A DEBATER A
REGULAÇÃO
INDEPENDENTE
NO SECTOR
DA SAÚDE,
QUE JUNTOU
DIVERSOS
AGENTES
DO SECTOR

”

“

A SAÚDE ORAL
DOS
INDIVÍDUOS
AFECTA O
ESTADO GERAL
DE SAÚDE,
COMO
DEMONSTRAM
CONSECUTIVOS
ESTUDOS
INDEPENDENTES

”

“
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vai acontecer...
APENAS
UM EMAIL
POR MÉDICO
DENTISTA
Os associados que partilham entre si
o mesmo endereço de correio
electrónico deverão indicar à OMD
um endereço único por indivíduo. A
repetição de endereços ocorre, por
vezes, com médicos dentistas da
mesma família ou que trabalham na
mesma clínica. De forma a privilegiar
o contacto individualizado e precaver
exigências legais futuras, a
actualização poderá ser realizada na
área pessoal de gestão de conta do
site da OMD, disponível em
www.omd.pt/conta.

LANÇAMENTO
PITANGA, A GALINHA
DOS DENTES DE CRISTAL
O livro “Pitanga, a galinha dos dentes de cristal, é uma história
infantil sobre a prevenção de doenças orais, que desperta a
atenção das crianças e dos pais para alguns cuidados importantes
a ter com os dentes.
Da autoria de Ana Paula Figueiredo e Pedro Emanuel Figueiredo,
com prefácio de Paulo Melo, secretário-geral da OMD, o
lançamento do livro está previsto para o final do ano.

OS
ASSOCIADOS
QUE PARTILHAM
ENTRE SI
O MESMO
ENDEREÇO
DE CORREIO
ELECTRÓNICO
DEVERÃO
INDICAR À OMD
UM ENDEREÇO
ÚNICO POR
INDIVÍDUO

”

“

4 A 7 DE ABRIL DE 2012
JORNADAS DA PRIMAVERA
Uma vez mais, Albufeira é o local escolhido para receber as
Jornadas da Primavera da Ordem dos Médicos Dentistas, entre 4
e 7 de Abril, nas instalações do CS Palm Village - Herdade dos
Salgados Resort.
Para além de um programa científico de elevada qualidade que
decorre durantes as manhãs, as tardes são preenchidas com
actividades de convívio.
Para os médicos dentistas e estudantes de medicina dentária, o
valor de inscrição das Jornadas é de 50,00€. Para outras classes
profissionais, o valor é de 100,00€. Poderá efectuar a pré-inscrição
através de um formulário online disponível no site da omd e realizar
o pagamento por transferência bancária ou cheque-bancário.
Contamos consigo.

PARA ALÉM DE
UM PROGRAMA
CIENTÍFICO
DE ELEVADA
QUALIDADE
QUE DECORRE
DURANTES AS
MANHÃS, AS
TARDES SÃO
PREENCHIDAS
COM
ACTIVIDADES
DE CONVÍVIO

”

“

O LIVRO
“PITANGA,
A GALINHA
DOS DENTES
DE CRISTAL, É
UMA HISTÓRIA
INFANTIL
SOBRE A
PREVENÇÃO
DE DOENÇAS
ORAIS

”

“
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UMA SÓ LINGUAGEM PARA DIVERSOS INTERVENIENTES

Aelaboração de uma Tabela de Nomenclatura que fosse ao encontro das funções
de regulação delegadas pelo Estado e dos princípios basilares da profissão
definidos estatutariamente foi, desde sempre, uma aspiração da OMD

TABELA DE NOMENCLATURA
DA OMD



OUTUBRO 2011 I I 11

Estando implícita na nomenclatura a atribuição de valor
a cada um dos actos descritos, em conformidade com o
Código Deontológico, com particular destaque para o
artigo 22.º sobre honorários, há que atender na fixação
dos mesmos, que o médico dentista deverá ter em
conta, nomeadamente, a importância, complexidade e
dificuldade dos cuidados prestados, o tempo gasto e os
custos inerentes. Salvaguardando o princípio basilar de
que a medicina dentária é por natureza uma actividade
onerosa e que os actos profissionais gratuitos apenas
podem ser praticados quando fundamentados e sem
carácter genérico.

Neste âmbito, fruto da
colaboração, ao longo de vários
anos, de um grupo extenso de
colegas, e de um vasto trabalho de
compilação, de articulação de
conceitos e terminologias dos actos
da medicina dentária, surge a
Tabela de Nomenclatura da Ordem
dos Médicos Dentistas, cujo
regulamento foi publicado em
Diário da República no passado dia
23 de Agosto.
Para além da importância da
actualização da Nomenclatura em
variadíssimos aspectos, é
sobretudo de realçar o
enquadramento que a mesma
assume na dignificação e
valorização dos actos próprios da
medicina dentária.
Uma nomenclatura feita por
médicos dentistas, para médicos
dentistas e ao serviço dos utentes.
Esta ferramenta de trabalho,
imprescindível ao exercício diário da
profissão, espelha claramente os
desígnios da OMD e a sua acção no
plano ético, deontológico e de
qualificação profissional.
No plano ético, coloca todos os
profissionais num patamar de
igualdade face à profissão e define
o seu acto clínico, de forma clara,
perante o paciente. No plano
deontológico, confere ao médico
dentista os meios necessários para
que intervenha de forma
transparente e informada na
relação com o seu paciente, criando
as condições para a prática de uma
medicina dentária de qualidade.
Por último, no plano da qualificação
profissional, certifica os
profissionais e os actos que estes
praticam, ao vinculá-los a uma
publicação oficial de referência.
De igual forma, a salvaguarda do
compromisso individual do médico
dentista com a profissão, com as
suas boas práticas, com o paciente
e com a saúde pública está
também definida e defendida neste
novo projecto.

Esta publicação integra as
designações científicas adoptadas
na profissão e, sobretudo, impõe
uma uniformização da linguagem
utilizada pelos diversos agentes
intervenientes no circuito da
prestação de cuidados de saúde
em Portugal.
Por outro lado, identifica
claramente as intervenções e os
actos médico-dentários previstos e
praticados, que se traduzem, na
prática, em ganhos ao nível da
informação do paciente, das
entidades prestadoras e gestoras
de planos de saúde, da resolução
de conflitos e da justa valoração
desses mesmos actos. São estes os
desígnios essenciais que
constituem a linha orientadora
deste projecto.
A harmonização da terminologia
relativa à classificação das peças
dentárias constitui também uma
necessidade, por isso é, assim,
adoptada pela OMD a notação da
Federação Dentária Internacional.
Esta equiparação é, sem dúvida, a
assunção de um plano referencial
elevado e exigente.
A legitimação da aplicação da
Tabela de Nomenclatura ultrapassa
o reconhecimento dos pares. O
próprio Estado reconhece-a e obriga
à sua utilização, na discriminação
das intervenções em facturas e
outros documentos que incidam
sobre a relação médico

dentista/paciente. O dever de
informação e da prática consentida
ganham uma nova dimensão.
O Estado reforça, assim, os poderes
já delegados na OMD,
reconhecendo-lhe a capacidade de
determinar sanções, publicitá-las e
publicá-las.
Quanto à utilização generalizada da
Tabela de Nomenclatura, a OMD
prevê um período de adaptação
que terminará a 31 de Dezembro de
2012, uma vez que o universo dos
seus destinatários é vasto e
representa o instrumento de
referência obrigatória em todo e
qualquer âmbito relacionado com a
profissão e com os profissionais
individualmente.
O Conselho Deontológico e de
Disciplina, validou a adopção da
classificação das peças dentárias
segundo a notação da Federação
Dentária Internacional, a Comissão
Científica da OMD foi ouvida, a
consulta pública da classe foi
realizada e todas as diligências
necessárias à actualização da
Tabela foram promovidas.
Devido aos avanços científicos e
tecnológicos a que a medicina
dentária está sujeita, esta tabela
será um documento dinâmico e
actualizável, sujeito a uma revisão
a cada dois anos ou sempre que o
volume de alterações assim o
justifique.
A Tabela de Nomenclatura está
disponível no site para consulta e
impressão através do link:
www.omd.pt/tabela.
A OMD realça e agradece o trabalho
de todos aqueles, muitos, que
contribuíram de alguma forma para
o projecto Tabela de Nomenclatura
da Ordem dos Médicos Dentistas.

UMA
NOMENCLATURA
FEITA POR
MÉDICOS
DENTISTAS,
PARA MÉDICOS
DENTISTAS
E AO SERVIÇO
DOS UTENTES

”

“
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No desenvolvimento das competências
legais previstas na alínea x) do n.º 1 do
artigo 44.º do Estatuto da Ordem dos
Médicos Dentistas, aprovado pela Lei n.º
110/91, de 29 de Agosto, com a redacção
introduzida pela Lei n.º 82/98, de 10 de
Dezembro, e com a segunda alteração
aprovada pela Lei n.º 44/03, de 22 de
Agosto, o Conselho Directivo, em reunião
de 14 de Maio de 2011 deliberou aprovar
o seguinte regulamento:

Regulamento

Artigo 1.º
Objecto

1 — O presente regulamento tem por
objecto criar e definir a Tabela de
Nomenclatura da Ordem dos Médicos
Dentistas publicada em anexo, adiante
designada por TANOMD.

2 — São aprovadas e definidas as
nomenclaturas científicas dos actos
próprios da Medicina Dentária.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — A utilização das nomenclaturas e da
tabela é obrigatória em todos os actos
relacionados com o âmbito da saúde oral
e em particular com a medicina dentária
ou com os médicos dentistas.

Artigo 3.º
Direito e dever de informação

1 — As pessoas singulares, colectivas,
organizações ou entidades, sejam
públicas ou privadas, têm o direito de ser

informadas sobre a TANOMD.
2 — No âmbito da aplicação da tabela, as
pessoas e entidades acima mencionadas
têm o dever de informar terceiros, quer
sobre a existência da mesma, quer sobre
a sua aplicação obrigatória no âmbito da
actividade para a qual foi criada.

3 — Sempre que possível o médico
dentista discriminará na factura ou no
documento de quitação os actos
praticados no doente, utilizando
obrigatoriamente a nomenclatura
aprovada pela tabela.

4 — A referência correcta às
nomenclaturas é acompanhada da
chancela expressa “Extraído da Tabela de
Nomenclatura da Ordem dos Médicos
Dentistas”

Artigo 4.º
Uniformização

1 — O desconhecimento da tabela não
pode ser invocado como causa
justificativa ou atenuante da sua não
aplicação ou omissão, ainda que parcial.

2 — A omissão da nomenclatura de
referência no âmbito da profissão, e
igualmente o seu mau uso ou
aproveitamento ilegítimo, são punidos em
geral nos termos do ilícito civil, penal,
contra-ordenacional e ao abrigo da
regulação disciplinar da profissão.

3— A Ordem dos Médicos Dentistas pode
determinar a aplicação de sanções
acessórias, de publicidade da sanção e de
privação do direito de representação
institucional em matérias sócio
profissionais.

REGULAMENTO N.º 501/2011

REGULAMENTO DA TABELA DE NOMENCLATURA
DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

4 — Sempre que houver necessidade de
identificação da peça dentária utiliza -se o
sistema preconizado pela Federação
Dentária Internacional (FDI) denominada
Two -Digit Notation, também conhecida
por ISO -3950 notation.

Artigo 5.º
Prazos

1 — Os instrumentos, actos ou eventos,
independentemente da sua natureza, com
referência ou alusão à profissão ou aos
profissionais da medicina dentária, que
estejam a vigorar à data da entrada em
vigor do presente regulamento são
adaptados até ao dia 31 de Dezembro de
2012, a partir da data de vigência da
tabela.

2 — A tabela de nomenclatura entra em
vigor no dia da publicação do presente
regulamento na 2.ª série do Diário da
República, conforme o artigo 101.º da Lei
n.º 110/91, de 29 de Agosto.



FEDERAÇÃO DENTÁRIA INTERNACIONAL

BASTONÁRIO ASSUME
PRESIDÊNCIA

Primeiro português a ocupar o cargo nos 110 anos da instituição
que representa a medicina dentária a nível mundial

Orlando Monteiro da Silva,
bastonário da Ordem dos Médicos
Dentistas assumiu, a 14 de Setembro,
a presidência da Federação Dentária
Internacional (FDI), organização que
congrega as ordens e associações de
médicos dentistas de todo o mundo.
A tomada de posse decorreu na
Cidade do México, durante o
Congresso da FDI, sendo esta a
primeira vez que um português
assume a liderança daquela que é a
mais importante organização mundial
de medicina dentária, representando
mais de um milhão de médicos
dentistas.
Aos 48 anos, Orlando Monteiro da
Silva assume a presidência da FDI,
completando um percurso vasto de

participação activa em várias
organizações e fóruns internacionais.
O bastonário dos médicos dentistas
portugueses ocupou já um lugar na
direcção executiva da FDI, mandato
marcado pela promoção das adesões
de Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste
à Federação e pela criação da
Associação Dentária Lusófona.
Os Países de Língua Oficial
Portuguesa voltam a ser uma
prioridade estratégica na agenda do
novo presidente da FDI que é, desde
2008, vice-presidente da Associação
Dentária Lusófona. Para o novo
presidente, “ocupar este cargo
significa a afirmação definitiva da
medicina dentária portuguesa e dos
seus profissionais ao nível global.

Neste meu mandato, todos os
esforços serão feitos para posicionar a
medicina dentária como um actor
central e incontestado no centro das
discussões médicas, a par de várias
outras áreas”.
Orlando Monteiro da Silva é licenciado
em medicina dentária pela Faculdade
de Medicina Dentária da Universidade
do Porto. Assumiu o cargo de
bastonário da Ordem dos Médicos
Dentistas em 2001, tendo sido
sucessivamente reeleito até ao
presente. Entre 2006 e 2009, foi
presidente do Conselho Europeu dos
Médicos Dentistas.
Em Fevereiro deste ano foi ainda eleito
presidente do CNOP, o Conselho
Nacional das Ordens Profissionais.
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Durante o Congresso no México, a médica dentista Natália
Lucas Nunes, vogal do Conselho Directivo da OMD, foi eleita
para o comité "Communications & Members Support " da FDI.
"A vitalidade da Federação Dentária Internacional depende de
uma estratégia de comunicação eficaz e prática, que defina o
melhor caminho para assegurar que estamos, diariamente, a
construir uma organização global realmente mais inclusiva",
defendeu perante os congressistas.
Com esta eleição, o prestígio internacional da OMD fica
reforçado. É frequente as congéneres estrangeiras solicitarem
apoio para projectos na área da comunicação com os
associados e população.

Qual a importância da formação
contínua para omédico dentista?
Relativamente à qualidade, o assunto
da formação contínua é crucial. A
profissão, a ciência e a arte da
medicina dentária têm evoluído
significativamente, especialmente na
última década. É muito importante
que quando alguém consulta um
médico dentista esteja seguro da
aplicação das melhores práticas. A FDI
desempenha aqui um papel
fundamental.

Como está a FDI a fazer uma
diferença real na vida das pessoas?
Temos projectos extremamente
importantes em todo o mundo que
estão a fazer a diferença na vida das
pessoas em África e no Oeste, Sul e
Leste Asiático. Todos os projectos são
adaptados às necessidades das
populações locais. O objectivo último
é promover a saúde oral em todas as
suas vertentes, não só na educação e
prevenção – que são obviamente
cruciais – mas também no tratamento
e reabilitação.
A cárie dentária e a doença perio-
dontal afectam 90% da população
mundial. Podemos contribuir para o
decréscimo da sua incidência nas
gerações futuras através do apoio a
parceiros locais para a conscien-
cialização dos governos e do público
relativamente à importância da saúde
oral para a saúde pública. Boas
mensagens de prevenção e educação
acompanham-nos toda a vida.

A FDI tem impacto no doente
individual?
Sim, de várias formas específicas,
desde os materiais utilizados numa

consulta de medicina dentária, a um
sem número de assuntos sobre o
exercício de medicina dentária e ética.
A formação contínua da FDI tem um
impacto nas boas práticas da
profissão, tal como outros assuntos
da FDI, por exemplo a gestão de
resíduos nas clínicas médico-
dentárias, directrizes e mensagens de
informação pública. Todos estes
aspectos provocam um impacto
significativo nos profissionais de
saúde, mas também nos doentes,
directa ou indirectamente.

Começou agora o seu mandato de
dois anos. Há algum objectivo
pessoal?
Um dos objectivos da FDI passava por
incluir as doenças orais nas doenças
não comunicáveis (DNC), o que foi
concretizado no final de Setembro
numa reunião de alto nível das
Nações Unidas. Até então, a lista da
OMS referia apenas cancro, diabetes,
doença cardiovascular e respiratória.
Em todo o mundo – governos,
políticos e organismos importantes
como a OMS e outros – estão cada
mais conscientes da integração da
saúde oral na saúde geral.
Por outro lado, não posso dissociar-
me de um projecto pessoal, que
passa por tentar aumentar a
visibilidade dos países de expressão
portuguesa. Estes países têm
imensas necessidades em termos de
saúde oral e de profissionais de saúde
ora, afectando milhões de pessoas
que aí vivem.

Consulte a versão integral desta
entrevista em.
http://link.omd.pt/r11fdi.

No início do seu mandato de dois
anos, Orlando Monteiro da Silva
reflectesobreo impactoda FDIna vida
das pessoas em todo o mundo,
através dos projectos feitos à medida
das necessidades locais.

QualéosignificadodoAnnualWorld
Dental Congress da FDI?
A medicina dentária tem sido desde
sempre, a nível nacional, uma das
profissões mais bem organizadas do
mundo. A FDI reinterpreta essa
estrutura nacional a nível
internacional: o facto da profissão ser
capaz de se juntar, pelo menos uma
vez por ano, representa a sua
capacidade de debater assuntos da
profissão, da ciência e da política,
relacionados com a saúde em geral, e
com a medicina dentária em
particular, num contexto global.

ORLANDO MONTEIRO DA SILVA REFLETE
SOBRE O IMPACTO DOS PROJECTOS DA FDI

UMA DIFERENÇA REAL
NA VIDA DAS PESSOAS
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No passado dia 8 de Outubro tive o prazer participar
no 1º Fórum de Saúde Oral – “Pensar Hoje para
Actuar Amanhã”, organizado pela organização não
governamental “Mundo a Sorrir”. Foi com prazer que
ouvi a Sra. Dra. Margarida Jordão, representante da
Direcção-Geral da Saúde (DGS), explicar-nos como e
onde os cheques-dentista tinham sido aplicados e
gastos.
No entanto, foi com alguma preocupação que reparei
numa das tabelas apresentadas que descrevia a
distribuição dos diferentes tipos de tratamentos
executados. Na coluna das
crianças tratadas, um dos
tratamentos mais frequentes era a
exodôncia. Tendo passado dois
anos na Noruega, mais exacta-
mente de 1981 a 1983, já lá vão
30 anos, tive que fazer uma série
de extracções a crianças no âmbito
dum trabalho de investigação que
estava a realizar na altura.
Durante os primeiros nove meses
da minha estadia, apenas
consegui fazer duas extracções,
pois foram essas as que se
realizaram no Departamento de
Odontopediatria da Universidade
de Bergen. Quando vim a Portugal
no Natal, em dois dias consegui,
com uma programação mínima na
então Escola Superior de Medicina Dentária de
Lisboa, fazer as trinta extracções que me faltavam.
Em 1982, na Noruega, já praticamente não se faziam
extracções em crianças pois elas, pura e
simplesmente, não tinham cáries. Qual a razão da
inexistência de cáries? Simplesmente porque os
governos noruegueses da altura achavam que não
tinham fundos para gastar em tratamentos curativos,
seguindo uma via, mais simples, bem menos
agressiva e, sobretudo, muito mais barata: a via da
prevenção.
Todas as crianças, até aos 16 anos, eram,
obrigatoriamente e de um modo gratuito, seguidas e
controladas nas escolas por um médico dentista

e/ou higienista oral. Para além do ensino e motivação
higiénica habitual, o único tratamento que era feito
quase em exclusividade centrava-se na aplicação de
um verniz rico em flúor. Resultado: até aos 16 anos,
as crianças e os adolescentes não tinham cáries, não
necessitando praticamente de tratamentos curativos,
muito menos necessitavam de extracções!
Depois de ouvir três deputados de três partidos
diferentes falarem durante duas horas, fiquei
surpreendido por nenhum deles ter abordado a via
da prevenção. Teremos que ser nós, médicos

dentistas, a motivar e ajudar, não
só a DGS, mas também o poder
político, a mudar de rumo. Com
isto, não estou a denegrir o
enorme esforço e conquista que
resultou do cheque-dentista.
Acontece que, se conseguirmos
introduzir a escovagem diária e
obrigatória com pasta fluoretada
em todas as escolas do País, o
cheque-dentista poderá passar a
ser utilizado para outro tipo de
tratamentos mais elaborados.
Um outro tema que gostaria de
abordar neste editorial e que
muito me preocupa diz respeito
ao número de profissionais que se
formam todos os anos na nossa
área. As várias faculdades

portuguesas de medicina dentária continuam a
debitar centenas de médicos dentistas que têm
parcas perspectivas de trabalho na sua frente.
Julgo que chegou mais do que a hora de fazermos
algo para remediar este problema que não para de
aumentar, já que o poder político não parece estar
muito interessado em resolvê-lo. A nossa profissão
tem vindo a sofrer muito com esta situação e poderá
ainda vir a sofrer muito mais caso as entidades
competentes não tomarem acções rápidas e
eficazes.

Gil Alcoforado
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da arte
Rui Rocha
João Cracel Lopes
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Depois de ouvir três
deputados de três
partidos diferentes
falarem durante duas

horas, fiquei
surpreendido por
nenhum deles ter
abordado a via da
prevenção. Teremos
que ser nós, médicos
dentistas, a motivar
e ajudar, não só a
DGS, mas também
o poder político,
a mudar de rumo
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PROSTODONTIA

Reabilitação Total Fixa Implanto-suportada
em paciente bruxómano – Caso clínico

Introdução
A reabilitação de desdentados totais com
implantes é um dos temas mais discutidos na
medicina dentária contemporânea. No entanto, a
evolução deste tipo de reabilitação é feita primeiro
clinicamente e só mais tarde confirmada na
investigação, embora fosse preferível o contrário.
A reabilitação total fixa sobre implantes divide-se,
essencialmente, em:
– Prótese Fixa Metalo-Acrílica (PFMA) em ambas
as arcadas

• Estudos a 15 anos mostram que a
reabilitação total bimaxilar, com PFMA implanto-
suportada, apresenta uma taxa elevada de
complicações protéticas [1], sendo as mais
frequentes fracturas e desgaste do acrílico.

- A estimativa acumulada de fracturas do
acrílico a 5, 10 e 15 anos são de 31%, 52%
e 67% respectivamente.
- A percentagem estimada a 15 anos de
fractura dos pilares ou parafusos é de 6% e
12% respectivamente.
- O desaperto de pilares e parafusos
acontece em 13% e 15% dos casos
respectivamente, a 15 anos [1].

– Prótese Fixa Metalo-Cerâmica (PFMC) em ambas
as arcadas

• Apesar de ser prática clínica comum reabilitar
ambos os maxilares com PFMC os estudos
existentes variam, apenas, entre 1 e 3 anos de
“follow up”.

– PFMC maxilar e PFMA mandibular
• Ainda não existem estudos que comparem a
incidência de complicações protéticas em
reabilitações totais usando PFMC maxilar e
PFMA mandibular [1].

Entretanto, como resultado de experiência clínica,
há já algum consenso em optar por prótese fixa
metalo-cerâmica (PFMC) maxilar e no antagonista
PFMA para evitar complicações protéticas como
chipings ou fracturas extensas da cerâmica,
fracturas do acrílico, fracturas da infra-estrutura,
parafusos partidos, pilares partidos, etc.
É um dado adquirido que as reabilitações implanto-

AUTORES
Daniel Alves Médico dentista e formador; Clínica Dentária dos
Carvalhos; Centro de Formação FA. Fernando Almeida Doutorado pela
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto com a Tese
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RESUMO
A reabilitação protética sobre implantes é um tema bastante debatido
por todo o mundo mas ainda com pouca evidência científica. Se a
preocupação até há poucos anos atrás era a sobrevivência dos
implantes, hoje a discussão foca-se nos critérios de sucesso dos
implantes e das próteses sobre implantes. Quando pensamos reabilitar
um paciente bruxómano com prótese fixa implanto-suportada a
evidência científica é ainda mais escassa. O caso clínico que se
apresenta é de um paciente com doença periodontal e bruxómano a
quem se fez reabilitação total fixa implanto-suportada.

ABSTRACT
Prosthetic rehabilitation on implants is a much debated topic throughout
the world but with little scientific evidence. The concern until a few years
ago was the survivsal of implants, today the discussion focuses on the
criteria of success of implants and prostheses on implants. When we
think on the rehabilitation of a patient with bruxism with implant-fixed
dental prosthesis the scientific evidence is even lower. The clinical case
presented is of a patient with periodontal disease and bruxism in which
a complete implant-fixed dental prosthesis was made.

Palavras-chave: reabilitação, implantes, bruxismo
Keywords: rehabilitation, bruxism, implants
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suportadas em bruxómanos sofrem mais complicações protéticas
que em pacientes não bruxómanos [2].

Caso clínico
Paciente masculino de 64 anos compareceu na consulta de
medicina dentária à procura de “dentes fixos e estéticos”. O
paciente disse não ter qualquer problema de saúde, desconhece
ter reacções alérgicas e não é fumador.

Exame clínico
Periodontite crónica generalizada moderada e localizada severa;
sinais de bruxomania.

13, 12, 24, 25, 26, 35, 33, 43, 46
- Goteira de relaxamento muscular de uso nocturno
2) - Exodontia de todas as peças dentárias
- Reabilitação total fixa implanto-suportada com 6 implantes na
maxila e 5 na mandíbula com prótese provisória imediata [2].
- PFMC maxilar e PFMA mandibular
- Goteira de relaxamento muscular de uso nocturno
Face ao tempo prolongado da opção de tratamento 1 o doente
optou pela solução mais imediata, com melhores resultados no
longo prazo e menos tempo de cadeira.

Tratamento reabilitador

Fig. 2 – Fotografia inicial

Fig. 1 – Ortopantomografia

Propostas terapêuticas
1) - Exodontia dos dentes 15, 13, 12, 35, 46
- Confecção de novas próteses removíveis provisórias
- Tratamento periodontal
- Regeneração Óssea Guiada (ROG) no 1º Quadrante
- ROG zona do 35
- endodontia dos dentes 11, 21, 22, 23, 31, 41, 42
- Implantes nas zonas dos dentes: 16, 14, 12, 24, 26, 35, 33, 43, 46
- Prótese fixa convencional sobre os dentes: 11, 21, 22, 23, 32,
31, 41, 42
- Prótese fixa sobre implantes nas zonas dos dentes: 16, 15, 14,

Fig. 3 – Implantes maxilares

Na maxila foram colocados 6 implantes Nobel Replace®. O
implante na zona do 14 foi o mais complicado de posicionar
devido à fraca disponibilidade óssea no local (ver também Fig. 1
e 2 – pormenor da falta de osso).

Na mandíbula foram colocados 5 implantes Nobel Replace®.

Fig. 4 – Implantes mandibulares
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A colocação vestibularizada dos implantes das zonas do 12, 22 e
24 obrigou à colocação de pilares angulados (Multi-Unit® de 17º),
permitindo assim uma prótese fixa aparafusada, que em arcos
totais é essencial para ser fácil de desinserir em caso de
complicações protéticas[3]. É evidente na prova de metal (Fig. 12)
que se não se colocassem pilares angulados a abordagem aos
implantes seria por vestibular.

Fig. 5 – Provisórios imediatos no dia da colocação dos implantes

Fig. 6 – Provisórios imediatos no dia da colocação dos implantes

Fig. 7 – Provisórios imediatos no dia da colocação dos implantes

Fig. 8 – Pilares Multi-unit® de 17º

Fig. 9 – Pilares Multi-unit® de 17º

Fig. 10 – Prova com dentes

A linha média desviada e os dentes ligeiramente em leque foram
corrigidos para a prova de estrutura acrílica.

Fig. 11 – Prova de estrutura acrílica

Com as correcções efectuadas na prova com dentes.
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Fig. 12 – Prova de metal: estrutura metálica fundida na maxila
e Procera Implant Bridge® na mandíbula.

Fig. 13 – Prova de metal: estrutura metálica fundida na maxila
e Procera Implant Bridge® na mandíbula.

Fig. 14 – Prova de metal: estrutura metálica fundida na maxila
e Procera Implant Bridge® na mandíbula.

Fig. 15 – Estrutura Metalo-Cerâmica (Maxila)

Fig. 16 – Estrutura Metalo-Cerâmica (Maxila)

Fig. 17 – Procera Implant Bridge (Mandíbula)

Fig. 18 – Procera Implant Bridge (Mandíbula)

Fig. 19 – Fotografias finais

O uso de cerâmica rosa mimetiza a gengiva para um resultado
estético mais favorável.
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A colocação de 6 implantes na maxila (neste caso nas zonas dos
dentes: 16, 14, 12, 22, 24, 26) possibilita manter a estrutura
mesmo em caso de insucesso implantar, ao invés de um número
de implantes limitado (ex: quatro) que pode obrigar a recolocar o
implante e a modificar a estrutura até estarem criadas as
condições para uma nova prótese fixa definitiva. A menos que
aconteça o insucesso de vários implantes por estrutura (muito
pouco frequente), a perda de um implante ou mesmo dois não
consecutivos não implica a perda da prótese definitiva, porque
basta desaparafusar a prótese, retirar o implante problemático e
recolocar imediatamente a mesma prótese.

Fig. 20 – Fotografias finais

Fig. 21 – Fotografias finais

Fig. 22 – Fotografias finais

Fig. 24 – Goteira de relaxamento muscular

Fig. 23 – Goteira de relaxamento muscular

O facto de não ter sido necessário estender nenhuma das
próteses em cantilever, principalmente num bruxómano, é um
factor positivo importante que possibilita minimizar a incidência de
fracturas metálicas, desaperto ou fractura de parafusos ou ainda
fractura da cerâmica ou do acrílico [4-5]. A reabilitação protética
deve ser estruturada a pensar no futuro e na previsível
longevidade humana, criando condições favoráveis de
manutenção protética a largo prazo e não como tratamento pró-
imediato.

O uso de goteira de relaxamento muscular durante a noite em
pacientes bruxómanos ajuda a minimizar complicações protéticas
nas estruturas definitivas [2-3].
Estas próteses devem ser retiradas com uma frequência que pode
variar entre trimestral, semestral ou anual dependente do exame
radiológico e dos índices de placa bacteriana e gengival nas zonas
dos implantes. A remoção das estruturas serve também para
visualizar sem obstáculos o tecido periimplantar. A manutenção da
prótese definitiva é essencial para manter a saúde gengival em
torno da prótese e dos implantes. Os profissionais devem preparar
o paciente para esta necessidade que é condição de sucesso a
longo prazo [1].
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Comentário
Com as técnicas existentes ao dispor dos médicos dentistas é
possível reabilitar praticamente todos os pacientes que procuram
“dentes fixos”. A doença periodontal e o bruxismo são factores
que diminuem a percentagem de sucesso na reabilitação fixa
implanto-suportada daí que estes pacientes devam ser
controlados com maior periodicidade.
É fundamental que exista cada vez mais evidência científica para
apoiar os clínicos nas decisões do quotidiano. A medicina dentária
baseada na evidência só pode ser uma realidade quando o
aparecimento de novas técnicas e materiais forem primeiro alvo
de investigação nos centros de ensino e só depois chegarem às
clínicas privadas.
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1 - INTRODUÇÃO
A distracção osteogénica (DO) é uma forma de

engenharia de tecidos na qual a separação gradual
de margens ósseas cirurgicamente seccionadas
resulta na geração de novo osso, cujo processo geral
de regeneração é similar à ossificação
intramembranosa. Trata-se, pois, de um processo
biológico que desencadeia neoformação óssea
resultante da acção de separação de duas
estruturas ósseas que anteriormente formavam uma
única unidade. Através desta técnica obtém-se novo
osso pelo alongamento do calo ósseo. A tracção
produzida gera tensões dentro do calo e estimula a
formação de novo osso, paralelo ao vector da
distracção. A força produzida também cria tensões
nos tecidos moles em redor, iniciando uma
sequência de mudanças adaptativas denominadas
por distracção histogénica 1.

Tem sido usada na correcção de várias
deformidades do complexo craniofacial, podendo ser
utilizada em pacientes em crescimento,
principalmente portadores de microssomia
hemifacial. 2 Pode ser igualmente aplicada para
promover o avanço da maxila, sendo amplamente
indicada para pacientes fissurados ;3 no aumento do
rebordo alveolar para posterior instalação de próteses
ou implantes 4; reconstruções de deformidades pós-
traumáticas e pós-lesões cancerosas 5; avanço e
aumento transversal da mandíbula 6; expansão da
calvária em craniossinostoses e ainda no tratamento
precoce de deformidades provenientes da anquilose
da articulação temporomandibular ou da artrite
reumatóide 7.

2 - HISTÓRIA
A distracção osteogénica foi inicialmente utilizada

em ortopedia no início do século XX, quando em
1905 Codivilla 8 realizou o primeiro procedimento
para aumentar o comprimento dos ossos longos. A
técnica foi realizada num fémur, mas deparou com
várias desvantagens, que incluíam o edema local,
necrose cutânea, infecção no local do pino e a
ossificação errática das zonas expandidas.

Contudo, os actuais conceitos sobre a DO
evoluíram a partir das ideias de Gavriel Ilizarov. Foi
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RESUMO
A distracção osteogénica (DO) é uma técnica cirúrgico-ortodôntica,
descrita inicialmente na cirurgia ortopédica para promover o
alongamento de ossos longos. Essa técnica permite obter osso novo
pelo alongamento do calo ósseo, sendo um processo biológico que
desencadeia neoformação a partir da acção de separação de duas
estruturas ósseas que anteriormente constituíam uma única unidade.
A tração produzida gera tensões dentro do calo e estimula a formação
de novo osso, paralelamente ao vector da distração. A força produzida
também cria tensões nos tecidos moles circundantes, iniciando uma
sequência de mudanças adaptativas chamadas de distracção
histogénica. A DO tem sido amplamente utilizada para o tratamento de
pacientes com deficiências nos ossos craniofaciais. Além disso, pode
eliminar a necessidade de realização de enxerto ósseo, proporcionar
boa quantidade e qualidade óssea para a realização de implantes,
colocação de próteses e movimentações ortodônticas. Através de uma
revisão da literatura disponível, o presente trabalho pretende mostrar a
evolução histórica e os fundamentos biológicos da DO, as suas
aplicações clínicas e o que se pode esperar em tratamentos
ortodônticos futuros.

ABSTRACT
Distraction osteogenesis (DO - also referred to as callus distraction) has
been widely applied for targeted bone and soft tissue augmentation in
orthodontic surgery for some time. It is a process of new bone formation
subjected to two fundamental biological principles: (1) tension/stress
effects, in which a force produces stress or strain and induces growth of
soft tissue and bone and (2) load/morphology effects, in which loading
and blood supply influence the shape and mass of skeletal segments.
Through a revision of available literature, the present work intends to
show the historical evolution and the biological beddings of OD, its
clinical applications and what can be expected from new uses of this
technique in future orthodontic treatments.
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este médico siberiano de Kurgan que desenvolveu as técnicas para
movimentar fragmentos ósseos em vectores controlados através de
um sistema de fios e anéis fixos, unidos com barras roscadas e
dobradiças. Esta técnica permitiu o transporte lento de segmentos
ósseos sem cirurgia invasiva e foi especialmente prático no
tratamento de fracturas em crianças e no alongamento de ossos
longos nas pernas, onde existisse uma discrepância entre os
membros. Este método proposto por Ilizarov 9 em 1952, tinha a
vantagem de reduzir a incidência de complicações anteriormente
encontradas por Codivilla. Conseguiu-se superar a resistência dos
tecidos moles, controlar o processo fisiológico de regeneração e
manter as condições mecânicas e biológicas ideais.
Histologicamente, conseguiu-se ainda a transformação de células
mesenquimais em osteoblastos.

Mas a transferência desta técnica para a odontologia não foi
tarefa fácil. A razão está na grande diferença que reside entre a
forma, dimensão e localização dos ossos a intervencionar. O impulso
primário no desenvolvimento de técnicas de distracção osteogénica
na área odontológica veio através da construção de dispositivos em
miniatura que podiam mover pequenos fragmentos de ossos num
vector controlado. A DO foi usada pela primeira vez no complexo
craniofacial em 1973 por Snyder 10 para promover o avanço da
mandíbula em cães, seguindo o mesmo princípio usado para
aumento do comprimento de ossos longos. Em 1992, McCarthy 11

foi o primeiro a publicar um trabalho sobre o uso deste método para
alongar uma mandíbula humana, seguindo-se-lhe outros trabalhos
que também se focaram no alongamento da mandíbula 12.

Entretanto, a técnica ganhou muitas aplicações na região dento-
facial que variam da movimentação dentária 13 a avanços da
mandíbula ou da face média 14.

3 - INDICAÇÕES
Entre as múltiplas e variadas indicações já comprovadas da DO,

salientamos as principais, que incluem o alongamento mandibular,
a micrognatia 15, a correcção da deformidade anterior-posterior, a
reconstrução da articulação temporomandibular 16, a reconstrução
pós-traumática, a reconstrução posterior a cirurgia oncológica 17, o
síndrome craniofacial, síndrome de Treacher-Collins18, o alargamento
mandibular, o apinhamento com deformidade anterior-posterior, o
síndrome de Brodie, o síndrome Craniofacial, altura e/ou largura
alveolar insuficientes 19, cobertura insuficiente dos tecidos moles ou
ainda quando o doente não é um candidato elegível para um enxerto
ósseo.

Contudo, o procedimento tem sido indicado sobretudo para
doentes que apresentam síndromes ou deformidades dentofaciais
severas, tais como os já referidos síndromes de Treacher-Collins e
Pierre Robin, microssomia hemifacial e anquilose da articulação
temporomandibular. Na maior parte desses casos, esta opção de
tratamento faz-se mais em função da presença de apneia obstrutiva
do sono ou da dependência de traqueostomia, do que pelos
impactos psico-sociais e funcionais de mastigação e fala 20.

Entretanto, e de modo a promover uma melhor compreensão da
DO, foram usados diferentes modelos experimentais com recurso à
experimentação em ratos 21, ovelhas 22, porquinhos-da-índia 23, cães
24 e coelhos 25. A maioria utilizou distratores ancorados ao osso, se
bem que também se demonstrou a eficácia de dispositivos presos
aos dentes 26 e de implantes osteointegrados 27.

4 - VANTAGENS
As deficiências ósseas horizontais e verticais dos maxilares

requerem o uso de diferentes estratégias para o aumento ósseo



6 -MECANISMO FISIOLÓGICO
Block et al. 34 verificaram que durante a DO os tecidos moles,

acompanham a movimentação óssea, esticando e cobrindo a região
sem darem mostras de colapso. A indução de células osteogénicas
por DO baseia-se no controle da aplicação de tensão pelo calo da
fractura, tendo-se demonstrado que as alterações nas tensões
locais do tecido podem interferir no padrão de formação óssea
aquando da regeneração tecidular 35.

Alguns factores biomecânicos têm o potencial de afectar o nível
de força e padrão de tensão nos tecidos neoformados. Factores
intrínsecos, como o aporte sanguíneo, as células osteoprogenitoras,
a acção do vector da força muscular, tanto no processo de DO
quanto no período de consolidação, mostraram-se determinantes
para as propriedades biomecânicas do osso formado. Apesar dos
factores extrínsecos (propriedades dos materiais do aparelho e
estabilidade de fixação) actuarem durante um curto período de
tempo, podem ter um papel importante na morfologia inicial do
tecido, permitindo consolidar as propriedades mecânicas do novo
osso 36.

A tracção gradual cria tensões que estimulam e mantêm a
reparação e o crescimento da estrutura dos tecidos. As células das
facetas ósseas podem diferenciar-se em dois tipos: células
osteogénicas ou condrogénicas, ambas necessárias à neoformação
e crescimento 37. A explicação mais recente que explica a
diferenciação de células mesenquimais em células do tecido ósseo
e em novo tecido, reside no fenómeno denominado
mecanotransdução, através do qual a matriz extracelular unida à
força exercida artificialmente por meio da DO sobre as células,
funciona como um sinal que estimula a divisão celular, a produção
de matriz e a diferenciação. Parece que existe uma relação entre o
aumento na expressão de quinase, o sinal extracelular (ERK1/2) e
proteínas morfogenéticas ósseas (BMP2/4), bem como a presença
de padrões de sinalização mediados pelas proteínas integrinas 38.

7 - TIPOLOGIA
A DO pode ser dividida em três tipos: monofocal, quando

apresenta apenas um nível onde ocorre a DO propriamente dita e a
compressão; bifocal, i.e, a dois tempos: um de distracção e outro de
compressão, quando ocorre a produção de um disco de transporte;
e a trifocal, que acelera o processo de DO com a produção de dois
discos de transporte, apresentando duas áreas de distracção e uma
de compressão 39.

São vários os tipos de aparelhos distractores, podendo ser
classificados quanto a sua localização, orientação e ancoragem.
Quanto à localização, podem ser intra ou extra-orais. Os extra-orais
são formados por pinos percutâneos conectados a grampos de
fixação, podendo causar cicatrizes indesejáveis e lesão nos nervos
facial e alveolar inferior aquando do processo de instalação 40. No
caso dos aparelhos intraorais, estes realizam-se através de um
sistema de fixação rígida obtido por placas e parafusos. Podem ser
unidirecionais, com movimento no sentido horizontal ou vertical;
bidireccionais, com corticotomias em duplo nível e permitindo
movimentos no sentido antero-posterior e vertical simultâneos, ou
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com a finalidade de instalar implantes. A regeneração óssea alveolar
é um pré-requisito para uma adequada restauração protésica,
destacando-se dentre as várias técnicas cirúrgicas disponíveis, além
do emprego de enxertos ósseos. Existem diversos tipos de
tratamentos para recuperar uma adequada altura óssea em
rebordos alveolares atróficos, visando uma futura reabilitação com
implantes osteointegrados. Dentre as várias modalidades de
tratamento a distracção osteogénica é uma técnica confiável para
o alongamento dos tecidos moles e duros na cirurgia buco-maxilo-
facial. Ela permite resultados bons e previsíveis, além de diminuir a
morbilidade do acto cirúrgico e necessidade de segundo local
cirúrgico quando comparados à técnica de enxertos. Sendo uma
cirurgia realizada em regime de ambulatório e com uma pequena
taxa de recaída, permite uma maior amplitude de movimentos, sem
necessidade de extracção dentária, com menor probabilidade de
lesão do nervo e menor probabilidade de reabsorção condilar
idiopática.

Os relatos de casos clínicos têm abundado nos últimos anos,
revelando o uso crescente de uma técnica com provas dadas em
várias circunstâncias, seja na reconstrução de rebordos alveolares
atróficos 28, na atrésia mandibular 29 ou na micrognatia severa 30.
Pereira-Filho 31 relatou o caso clínico de uma doente com severa
atrofia do rebordo alveolar mandibular que foi submetida a DO da
região localizada entre os foramens mentonianos, o que possibilitou
um ganho vertical de 9 mm. Posteriormente foi realizada a
instalação de cinco implantes osseointegráveis. O tratamento
proposto revelou-se eficaz em termos de ganho vertical de tecido
ósseo, favorecendo a reabilitação com implantes. Noutro caso, Maia
et al 32 apresentou a DO como alternativa de tratamento para o
apinhamento inferior: a distracção osteogénica da sínfise
mandibular (DOSM). Neste procedimento, é realizada uma
osteotomia sagital na sínfise, criando-se uma sutura artificial para
que se consiga uma separação óssea, utilizando um aparelho
disjuntor de Hyrax modificado. Os resultados mostraram uma
melhoria na forma do arco, a diminuição do corredor bucal,
correcção do apinhamento dentário e também uma estabilidade do
tratamento, sem dano aos tecidos adjacentes. Neste caso, a DOSM
mostrou-se uma boa opção de tratamento.

Para além destes e doutros relatos, o uso da DO para correcção
de deformidades ósseas elimina a necessidade de enxertos
costocondrais, que podem produzir um aumento excessivo do
comprimento mandibular em alguns casos e um padrão inadequado
de crescimento noutros, podendo também causar infecções ou
reabsorções. Além disso, a zona dadora dador pode ficar sujeito a
cicatrizes de grande dimensão, defeitos no contorno das paredes e
dor pós-operatória 33.

5 - DESVANTAGENS
As desvantagens prendem-se com o facto de ser necessário

fazer uso de uma técnica cirúrgica sensível, a eventual necessidade
de uma segunda cirurgia para remover dispositivos de distracção e
a adesão do doente a uma técnica invasiva.
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multidirecionais 41. Os aparelhos intra-orais são monodirecionais 42.
Nos aparelhos transcutâneos, o pino penetra no tecido mole mais

denso (masséter, parótida e gordura bucal), havendo maior risco de
infecção. Além disso, quanto mais longe se encontra o aparelho
distractor relativamente ao osso, mais facilmente o pino fica sujeito
a ser dobrado. As forças repetidas em pinos longos podem levar à
perda do pino. Com o aparelho intraoral, o implante penetra na fina
mucosa bucal, ficando o aparelho distractor mais próximo do osso.
O uso de implantes osteointegrados pode realizar três funções:
ancoragem para o aparelho distractor, contenção após a DO, e
contenção para a prótese final 43.

Contudo, o uso desses implantes é apenas praticável em
pacientes com perdas dentárias na região que será alvo de
distracção 44. Os aparelhos distratores podem ser colocados
paralelamente ao corpo mandibular, ao eixo da distracção ou ao
plano oclusal, sendo este um dos mais importantes parâmetros que
afecta a DO, principalmente no aumento do comprimento
mandibular bilateral e/ou no aumento da largura 45. Num estudo
com modelos bidimensionais, Samchukov et al 46. Verificaram que
os aparelhos distratores colocados paralelamente ao corpo da
mandíbula têm maior tendência de deslocamento linear no interface
osso-aparelho, podendo levar a vários problemas clínicos como
sejam a dobra, perda do pino ou parafuso de fixação, e ainda à
existência de forças mal dirigidas ao côndilo da articulação
temporomandibular 47. Ainda de acordo com Samchukov, a
eliminação desses problemas passaria por colocar o distractor
paralelo ao eixo da distração, determinado pela bissetriz do ângulo
do arco mandibular formado pela intersecção dos corpos direito e
esquerdo. Esses factores foram mais tarde comprovados num
estudo em cães, e ainda noutro trabalho realizado por Smith et al 48.

Durante a cirurgia, é difícil conseguir um paralelismo exacto devido
à anatomia óssea e ao nível da osteotomia, o que pode ser
minimizado pela criação de um mecanismo de dobra que pudesse
permitir o ajuste da orientação do aparelho no intraoperatório 49.

Relativamente ao tipo de ancoragem, os aparelhos distratores
podem ser dento-suportados, ósseo-suportados ou híbridos. Os
dento-suportados podem levar a movimentos dentários indesejáveis
e à inevitável criação de espaços entre os dentes no lugar da DO 50.

O desenho do aparelho distractor pode ser determinado pela
direcção desejada do vector, magnitude da correcção esquelética,
morfologia do lugar da DO, pelo acesso para a instalação do
aparelho e osteotomia, e ainda pelo acesso à activação do pino 51.

8 - PROCEDIMENTO E EXECUÇÃO
Durante o procedimento, podem-se observar quatro fases clínicas:

a cirurgia para separação dos segmentos ósseos, o período de
latência, a distracção propriamente dita e o período de contenção 52.

A cirurgia para separação dos segmentos pode ser realizada sob
anestesia geral ou local. A maioria da literatura produzida sobre este
tema relata a realização de uma osteotomia, se bem que outros
sugerem apenas a realização de uma corticotomia para preservação
do osso medular, do endósteo e a manutenção do suprimento
sanguíneo 53. A regeneração tecidular produzida por essa técnica

depende da manutenção de uma adequada vascularização da área
quando se realiza a distracção dos fragmentos ósseos 54. Foram
desenvolvidas diversas técnicas cirúrgicas para a secção óssea,
todas com o propósito de preservar a vascularização do periósteo,
do endósteo e da medula óssea, com o intuito de optimizar a
indução da regeneração. Por outro lado, Karaharju-Suvanto et al 55,
relataram que o corte do feixe vásculo-nervoso não parece afectar
a cicatrização óssea. Existe, contudo, algum consenso relativamente
à preservação do periósteo, no sentido da promoção da
neoformação óssea. Durante a corticotomia, deve-se ter um especial
cuidado para não lesionar o nervo alveolar.

As principais técnicas são:
1) A osteotomia, que separa completamente os dois fragmentos
a serem distraídos, incluindo o osso esponjoso;
2) A corticotomia, que preserva a integridade dos espaços
medulares e o osso esponjoso;
3) A osteotomia, que se estende sobre parte do osso esponjoso
seguida pela indução de uma fractura orientada na porção
restante;
4) A osteoclase fechada, que consiste na realização de uma
fractura com auxílio de instrumentos, de forma a não romper o
periósteo. A separação através da osteoclase mostrou-se superior
às demais técnicas no que diz respeito à quantidade de tecido
ósseo regenerado27, contudo, é uma técnica de controlo difícil e
aplicação limitada, especialmente em ossos não tubulares e de
estrutura mais frágil como são os ossos faciais. Dessa forma, as
osteotomias que separam completamente os fragmentos têm
sido usadas com frequência tanto do ponto de vista experimental
como do ponto de vista clínico 56, com resultados apreciáveis 57.

Alguns autores sugerem que não se proceda à separação completa
dos segmentos ósseos e a inserção do pino na parte posterior do
ramo e ângulo mandibular 58. A lesão do nervo pode ser o resultado
da dilaceração mecânica dos axónios dentro do feixe nervoso ou da
isquemia causada por compressão do vaso nervoso 59.

Durante o planeamento do acto cirúrgico em crianças, deve-se
ter o cuidado de evitar a lesão dos germes dos dentes permanentes.
Em pacientes com dentição permanente, quando a corticotomia se
efectua demasiado próximo dos dentes, há ainda a necessidade de
proceder ao tratamento ortodôntico pré-operatório de modo a
proporcionar o afastamento das raízes 60. Weil et al 61 afirmam
mesmo que deve existir entre 3 a 5 mm de espaço entre os ápices
das raízes, de modo a garantir uma osteotomia segura, sem
comprometimento da vitalidade dentária. De acordo com a direcção
do movimento mandibular, é possível realizar a corticotomia em
diferentes lugares e com diferentes orientações no ramo
mandibular: horizontal para a microssomia hemifacial e oblíqua para
aumento do comprimento vertical e avanço anterior da mandíbula
62.

A segunda fase é conhecida como período de latência, e que
consiste no tempo decorrido entre a cirurgia e a ativação do
aparelho. È durante este período que tem lugar a cicatrização do
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periósteo, tecidos moles, vasos sanguíneos, formação do calo ósseo
e proliferação de células osteogénicas 63. Varia de 0 a 15 dias, se
bem que Ilizarov sugere um período entre cinco e sete dias 64. Após
esse período, o calo começa a consolidar-se, tornando mais difícil a
DO. Apesar disso, outros autores obtiveram sucesso num caso de
avanço de maxila com 21 dias de latência 65.

Segue-se a terceira fase: a distracção óssea propriamente dita.
Consiste na indução mecânica da formação de osso novo pela
separação gradual dos segmentos da osteotomia. A activação do
aparelho possui um padrão e frequência ideais, que segundo Ilizarov
é de 1 mm por dia em quatro incrementos iguais de 0,25 mm 66.
Esse padrão óptimo de distracção tem sido o mais preconizado, uma
vez que uma activação mais lenta (menos que 0,5mm por dia) pode
levar a uma ossificação prematura e à fusão dos segmentos ósseos.
Por outro lado, uma activação mais rápida (mais que 1,5 mm por
dia) pode provocar a formação de tecido fibroso em vez do tecido
ósseo 67. Esta complicação tem particular importância em pacientes
muito jovens, uma vez que a consolidação no lugar da DO é
extremamente rápida 68. Durante o período de activação do
aparelho, pode usar-se uma lâmina acrílica no arco superior para
permitir movimentos livres 69.

Após atingir a quantidade de DO desejada, é necessário um
período de fixação ou consolidação para que se dê a cicatrização
óssea. O período de consolidação não pode ser demasiado longo,
sob pena de causar enfraquecimento da região (atrofia por desuso),
nem demasiado curto, caso em poderia ocorrer uma dobra ou
fractura do local. Segundo o Index de Distracção-Consolidação para
a DO em ossos longos, cada 1 mm de aumento requer dois dias de
consolidação, se bem que esse protocolo não é válido para ossos
curtos 70. Para se determinar o período de consolidação nos ossos
da face, devem avaliar-se vários factores, entre os quais a idade e
estado geral do doente, tipo e local da osteotomia, vascularização
dos segmentos ósseos, tamanho e forma do osso a ser distraído,
padrão e ritmo da distracção, estabilidade da fixação, e ainda a
quantidade total de aumento obtido 71.

Michelli e Miotti 72 avaliaram o uso de aparelhos de fixação
durante 45 dias após a DO, relatando que em teoria não existem
limites para a expansão dos fragmentos mandibulares. Por seu
turno, Smith et al 73 avaliaram a evolução do período de consolidação
realizada em 20 cães, concluindo que esta ocorreu entre seis e oito
semanas. A densidade óssea aumentou progressivamente, mas
sem atingir o nível visto no pré-operatório. Além disso, relataram que
a densidade óssea nos segmentos mesial e distal foi
significativamente baixa após o procedimento, tendo colocado a
hipóteses da necrose das margens da osteotomia, o facto do osso
dos segmentos poder ter servir como reservatório para a formação
do novo osso durante a DO, ou ainda o erro na projeção radiográfica.

As análises histológicas deste período indicam que as trabéculas
ósseas se formam orientadas no plano sagital (ao longo da linha da
DO com a maioria do osso lamelar maduro na borda inferior e maior
densidade nas extremidades do osso original), muito mais do que no
centro da fissura da DO 74. Numa avaliação radiográfica realizada
em cães submetidos a DO para avançar a maxila, Block e Brister 75

observaram que duas semanas após a DO se iniciou a formação
óssea em redor das extremidades da fissura cirúrgica. Com seis
semanas, tornava-se difícil localizar as extremidades originais da
osteotomia, e ao fim de oito semanas o osso estava completamente
consolidado.

Ainda nos estudos de Michelli e Miotti 76, bem como nos
realizados por Cope e Samchukov 77, o exame histológico revelou a
formação de novo osso a partir de fibras de colagéneo dispostas de
forma paralela, que se remodelaram posteriormente para formar
osso lamelar. Num outro estudo com cinco cães submetidos a
aumento da mandíbula por DO, Sawaki et al 78 verificaram que ao
cabo de duas semanas do fim do período de activação, podiam-se
ver as extremidades da fissura e colunas paralelas de osso
estendendo-se da extremidade em direcção a uma zona central
mais radiotransparente. Em quatro semanas, a ponte óssea estava
aproximadamente na metade da fissura, tendo desaparecido a zona
radiotransparente e apresentando-se já firme à palpação. Através
do exame histológico, observaram que ao fim de duas semanas já
existia tecido orientado longitudinalmente na fissura cirúrgica bem
como espículas de tecido ósseo que fechavam as extremidades da
osteotomia, também orientadas na mesma direcção. Em três
semanas, o tecido ósseo torna-se mais maduro, e em quatro, notam-
se vários estágios de maturação óssea.

Karaharju-Suvanto et al 79 também estudaram o processo de
cicatrização óssea, desta feita em 17 carneiros em crescimento
submetidos ao avanço de mandíbula por DO, tendo determinado
quatro fases de cicatrização: guia de formação de colagéneo,
mineralização da fissura da DO, união óssea e remodelação do
segmento ósseo alongado. Relataram que entre 5 e 20 semanas
após a DO, existe um aumento da espessura do periósteo no lado
que não foi submetido à DO (zona de controle), mostrando que as
forças geradas para criar um aumento de comprimento afectaram
também o lado da zona controle, que acabou por voltou ao normal
indicando a ocorrência de um processo de remodelação.

9 - HISTOLOGIA
A região da DO pode ser dividida em quatro áreas: zona central

fibrosa, (correspondendo à zona radiotransparente central que
aparece inicialmente na radiografia); zona de transição ou lugar de
formação óssea precoce; zona de remodelação óssea com espículas
de osso cobertas por osteoblastos e osteoclastos, e zona de osso
maduro 80. Durante a DO estão envolvidos dois processos celulares:
a formação de um calo ósseo e a geração de novo osso por
distracção com histologia semelhante à que se verifica na
movimentação ortodôntica dos dentes. Apesar desta constatação, o
mecanismo de adaptação ainda não se encontra totalmente
compreendido 81.

Califano et al. 82 fizeram análises histológicas da região da
mandíbula de coelhos submetidos à distracção tendo definido três
fases. Na primeira, observada após duas semanas da DO e
denominada fase coloidal, observou-se um coágulo de fibrina bem
formado com elevada quantidade de proteoglicanos, para além de
células mesenquimais, macrófagos e histiócitos. Na segunda, ou



Número 11 • Outubro 2011 • Trimestral I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I CADERNOS CIENTÍFICOS

omd I 13

fase fibrilar, foi observada após cinco semanas tendo-se verificado
uma grande actividade da hialuronidase e de fibras de colagéneo
mais organizadas. Durante a terceira fase, ou fase lamelar, após oito
semanas, observou-se a presença de tecido ósseo lamelar.

Relativamente ao tipo de ossificação que ocorre durante o
processo de neoformação, a maioria dos autores concorda com
Ilizarov, que refere que a formação óssea na DO é única e não pode
ser classificada apenas como intramembranosa ou endocondral 83.
Porém, segundo Califano et al 84, a ossificação é predominantemente
intramembranosa. Apesar da discussão sobre esta questão, alguns
autores afirmam que o osso expandido durante a distracção é de
alta qualidade, podendo ainda ter estabilidade e potencial de
crescimento em crianças a longo prazo 85.

Os tecidos moles acompanham a movimentação óssea, esticando
e cobrindo a região sem evidência de colapso. Esse processo tem
sido chamado de distracção histogénica 86. Num estudo envolvendo
nove doentes submetidos à expansão da sínfise mandibular, Weil et
al 87 relataram que a movimentação ortodôntica dos dentes em
direcção ao lugar do novo osso ocorreu sem incidentes, tendo os
incisivos assumido sozinhos uma posição mais favorável no arco.
Block et al 88, estudaram as mudanças do nervo alveolar inferior em
cães durante a DO através de testes neurais e análises histológicas,
tendo concluído que a DO proposta por Ilizarov 89 é a menos
agressiva, com pouca dilaceração axional e pequena compressão do
feixe nervoso, pelo facto do nervo ser esticado de forma vagarosa.

A microscopia electrónica de transmissão revelou apenas uma
área com perda de mielina, lesão esta provocada por compressão
e não por tensão. Noutros estudos, o nervo alveolar inferior
permaneceu intacto 90.

De acordo com a maioria das fontes consultadas, não se tem
encontrado sintomatologia típica de disfunções
temporomandibulares (DTM) em pacientes submetidos a DO, nem
sequer um aumento de sintomatologia já existente. Além disso, as
mudanças histológicas na articulação temporomandibular (ATM) são
mínimas, de tal modo que a ATM parece acomodar-se bem a este
deslocamento. Comprova-o a ausência de sintomas de DTM, ou, se
presentes antes do tratamento, a DO na sínfise não os parece
exacerbar 91. Também não existem relatos de lesão nos dentes ou
tecidos periodontais durante o procedimento 92. Apesar da
sintomatologia associada à DTM não ter sido relatada em pacientes
submetidos a DO, a posição anatómica do côndilo deve ser
conservada no pós-cirúrgico, uma vez que o deslocamento dos
côndilos de pode resultar em recidiva esquelética imediata 93. As
forças dirigidas ao segmento proximal que dão origem a
lateralização, podem afectar a posição do côndilo dentro da fossa 94.

Cope et al 95, num estudo realizado em cães submetidos a um
aumento do comprimento mandibular por DO, verificaram que o
aumento da largura era maior no sentido anterior do que no
posterior, provocando mudanças angulares nos segmentos distais.
Isso está provavelmente relacionado com o limite de mobilidade
mediolateral dos côndilos, localizados na extensão mais posterior
dos segmentos distais.

Segundo Rachimiel et al 96, os pacientes com micrognatia severa
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têm tendência a desenvolver mordida aberta, passível de ser
corrigida durante o procedimento de aumento do comprimento
ósseo através da adição de um pino em ambos os lados do
aparelho, com o que se consegue uma mudança de direcção da
distracção. Samchukov et al 97 também apresentam duas soluções
para compensar o deslocamento de rotação do côndilo durante o
aumento da largura na linha média da mandíbula: combinação com
uma condilotomia para separar a rotação da mandíbula da rotação
do côndilo (que deve ser planeada no pré-operatório); e a
incorporação de uma articulação no aparelho distractor aquando
da osteotomia do ramo, uma vez que a rotação inadequada do
côndilo seria compensada durante o procedimento de DO.

No caso da DO da região craniofacial é ainda necessário ter em
consideração outros aspectos, como, por exemplo, a frequência
(contínua ou intermitente), os limites máximos, o potencial de
recidiva, os efeitos da idade, os efeitos da radiação e variabilidade
de maturação óssea.

10 - TRATAMENTOS FUTUROS
As adições bibliográficas mais recentes relativamente a este tema

prendem-se com a aceleração do processo de formação de calo
ósseo, feito na tentativa de apressar o processo de consolidação. A
aplicação local introdução de um factor de crescimento nervoso
(NGF) foi testada com sucesso por Wang et al. 98 num estudo
realizado com coelhos. Os dados mostraram que a aplicação tópica
de hNGFb pode acelerar a maturação óssea, sendo uma opção
potencialmente aplicável à distracção osteogénica.

Hu et al. 99 mostraram ainda que a terapia genética de aplicação
local pode ser uma alternativa e/ou adjuvante da DO, sobretudo em
doentes cujo potencial osteogénico esteja comprometido por
doenças como a osteoporose, traumatismos graves ou tratamento
oncológicos por irradiação óssea. Os resultados deste estudo
realizado em ratos, sugerem que a transferência de BMP-7 (Bone
Morphogenetic protein-7) ex vivo através de células pluripotenciais
do mesenquima medular (MSCs) pode acelerar a formação de calo
ósseo na DO e facilitar a consolidação. Por seu turno, Chang, et al 100

confirmaram que uma agonista do receptor subtipo EP4 das
prostaglandinas podia melhorar a consolidação óssea na DO. A
injecção subcutânea de um receptor agonista da EP4 mostrou-se
capaz de promover a formação óssea e a sua remodelação durante
a DO, tornando-se num tratamento potencial para a reduzir o tempo
de duração global dos tratamentos.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na literatura consultada para este trabalho, pode-se
concluir que:

A DO é um método utilizado para a correcção de grandes
deformidades craniofaciais principalmente em casos em que os
resultados obtidos com a cirurgia convencional são limitados;
Congrega um conjunto de procedimentos cujas aplicações se
encontram em expansão na área dentofacial. Tendo-se iniciado pelo

alongamento da mandíbula, hoje chega a ser utilizada para induzir
a movimentação dentária ortodôntica ou para regenerar o
periodonto.
Esta técnica pode ser utilizada em diferentes estadios do
crescimento e desenvolvimento craniofacial;
O ortodontista deve actuar como parte integrante de uma equipa
multidisciplinar, desde o planeamento do aparelho a ser utilizado à
preparar o alinhamento dos dentes antes da realização da cirurgia,
correspondendo-lhe também a correcção de possíveis más oclusões
decorrentes da DO;
Apesar dos grandes avanços técnicos nesta área, existe ainda a
necessidade de mais estudos clínicos para uma mais ampla
utilização.
Os mecanismos através dos quais a regeneração tecidual ocorre
durante a distracção osteogénica são apenas parcialmente
compreendidos.
Um conhecimento mais profundo das aplicações na ortodontia e
cirurgia buco-maxilo-facial, permitirá possivelmente a disseminação
da técnica e a obtenção de melhores resultados de tratamento.
É possível que num futuro próximo se consiga reduzir
substancialmente o tempo que ainda é requerido para todo o
processo de DO.
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INTRODUÇÃO
A cirurgia endodôntica é a alternativa de eleição nas
situações clínicas em que a terapêutica endodôntica
convencional não atinge o sucesso desejado.
A cirurgia endodôntica apresenta as seguintes
formas clínicas:
- cirurgia periapical propriamente dita, que inclui: a
raspagem periapical, a resecção radicular apical ou
apicectomia, a preparação apical retrógrada e a
obturação apical retrógrada;
- cirurgia periradicular correctora.
É aceite que a cirurgia endodôntica não é o
substituto de um mau tratamento endodôntico
convencional, neste caso é necessário realizar um
novo tratamento endodôntico antes de recorrer à
cirurgia periapical 1.
Assim sendo, segundo Gutmann, a cirurgia
endodôntica apresenta as seguintes indicações
gerais:

- quando existe a possibilidade fundamentada de
fracasso do tratamento pela via convencional;
- quando existe um fracasso do tratamento dos
canais e é impossível repetir o tratamento dos
mesmos ou não se prevê um resultado melhor;
- quando é necessária a realização de biopsia 2, 3.

Segundo o mesmo autor, as indicações específicas
para a cirurgia endodôntica são:

- quando existe uma complexidade anatómica,
tanto do ápex como das raízes do dente;
- quando existem erros na abertura, preparação e
obturação dos canais radiculares;
- quando o acesso aos canais se encontra
obstruído;
- quando há fractura radicular horizontal ou
vertical;
- quando a cirurgia exploratória é necessária para
a obtenção de dados que complementem o
diagnóstico 2, 3.

Os factores locais que devem ser considerados como
contra-indicações específicas da cirurgia
endodôntica são:

- doenças sistémicas, que apesar de não serem
muitas as que merecem uma atenção especial
há algumas condições médicas que contra-
indicam esta terapêutica;
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- doenças da coagulação, uma vez que para a realização da
cirurgia endodôntica é necessária uma adequada hemostase,
havendo dúvidas sobre a capacidade hemostática do paciente
devem-se realizar análises do tempo de protrombina e tempo de
coagulação;
- pacientes diabéticos muito descompensados, estes pacientes
apresentam patologia das arteríolas terminais pelo que a sua
capacidade de cicatrização está reduzida;
- pacientes em diálise, são pacientes de alto risco pois sofrem
múltiplas desordens sanguíneas, infecções virais e metabolismo
farmacológico alterado, estes pacientes devem ser tratados em
conjunto com a nefrologia e com profilaxia antibiótica;
- factores anatómicos, em especial a existência de uma cortical
externa mandibular demasiado grossa que impeça o acesso
adequado aos ápexs radiculares, principalmente nos segundos
molares inferiores já que habitualmente apresentam os ápexes
em posição lingual, o que dificulta seriamente a preparação e
obturação retrógrada dos mesmos 4, 5.

MANUSEAMENTO DOS TECIDOSMOLES
Todos os retalhos que se realizam na cirurgia endodôntica requerem
uma incisão com dois componentes: uma incisão horizontal e uma
incisão vertical. São todos retalhos mucogengivais de espessura
total. A localização da incisão horizontal determina o tipo de retalho.
Basicamente existem duas localizações para a incisão horizontal
que são: uma incisão sulcular e uma incisão mucogengival. Quando

estas incisões horizontais se completam com uma incisão vertical
denomina-se de retalho de Newmann parcial ou “triangular” e
quando são duas incisões verticais denomina-se de retalho de
Newmann total ou “rectangular” 6.

Retalho rectangular-triangular com incisão horizontal sulcular
É o retalho que permite um melhor acesso e reparação de todos os
tipos de lesões. O seu uso está contra-indicado quando existe
doença periodontal.
A incisão sulcular deve-se realizar com o máximo cuidado para
manter a integridade do epitélio sulcular gengival e minimizar a
agressão sobre as fibras gengivais junto à raiz. A manutenção da
área interproximal tem especial importância na obtenção de uma
cicatrização por primeira intenção.
A incisão vertical realiza-se num dos dentes próximos do dente
afectado pela patologia periapical. Realiza-se segundo uma
perpendicular à incisão horizontal sulcular evitando as eminências
radiculares onde a mucosa é fina e difícil de suturar 4, 6.
Estas incisões devem ser realizadas com bisturi e lâmina nº 15.
Este retalho tem a vantagem de permitir uma extraordinária
vascularização já que mantem todos os vasos supraperiostais, e
facilita a reaproximação dos tecidos.
A desvantagem deste retalho consiste no seu mau manuseamento
quando na presença de inflamação periodontal, ocorrendo neste
caso uma cicatrização por segunda intenção o que acarreta uma
perda irreversível do osso da crista óssea, um aumento da bolsa
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periodontal e um período de cicatrização prolongado. Por outro lado
o correcto manuseamento do retalho preserva o sistema de inserção
sem perda da gengiva marginal 7.
O descolamento do retalho inicia-se pela componente vertical. O
periósseo e a mucosa alveolar elevam-se apicalmente à gengiva
marginal e de inserção. Depois liberta-se a gengiva inserida para
elevar cuidadosamente a gengiva marginal inferior, evitando assim
a manipulação traumática do descolamento do retalho 6, 8.

Retalhorectangular-triangularcomincisãohorizontalmucogengival
Esta incisão é conhecida como “retalho de Newmann modificado”.
Este tipo de retalho tem a sua componente horizontal na gengiva
inserida, de forma que a gengiva marginal e o sistema de inserção
permaneçam intactos. Esta incisão horizontal deverá ser festonada
de modo a facilitar a reaproximação dos tecidos 6.
O descolamento do retalho segue os mesmos princípios descritos
anteriormente para o retalho sulcular.
A incisão na gengiva inserida priva a gengiva marginal do aporte
vascular pelo que a vascularização depende do aporte vascular
secundário do osso alveolar. Este aporte vascular ósseo é variável e
a sua quantidade é desconhecida, além disso o retalho pode retrair-
se, iniciando uma cicatrização por segunda intenção originando uma
cicatriz residual na gengiva inserida 6, 7.
Este retalho está contra-indicado quando existe uma gengiva
inserida limitada, raízes curtas, lesões periapicais demasiado
grandes e quando se deve avaliar o aspecto cervical radicular 6.

Manuseamento atraumático do retalho
A cicatrização por primeira intenção está condicionada pelo
manuseamento atraumático do retalho e pela reaproximação
precisa dos tecidos no fim da cirurgia endodôntica. A agressão sobre
o retalho pode ser realizada durante as fases de incisão, elevação,
retracção e sutura.
Deve ser assegurada uma tensão mínima sobre o retalho antes de
prosseguircomasfasesseguintesdacirurgiaendodôntica.Quandoesta
se mantem, devem ser realizadas incisões verticais libertadoras 5,6.

MANUSEAMENTO DOS TECIDOS DUROS
O manuseamento dos tecidos duros compreende quatro fases:

- raspagem radicular;
- resecção radicular;
- preparação retrógrada;
- obturação retrógrada 9.

Uma vez realizado o descolamento do retalho, a cirurgia endodôntica
prossegue com a manipulação óssea que visa permitir um
adequado acesso à raiz.
O osso periradicular, o cemento e a dentina são os tecidos duros
manipulados durante a cirurgia endodôntica. Destes, o osso cicatriza
mais lentamente, seguido pelo cemento, enquanto a dentina não
tem qualquer capacidade reparativa.
O manuseamento do osso deve evitar ao máximo a sua agressão
mecânica, química e térmica, devendo para tal ser utilizadas brocas
a alta velocidade, em bom estado e com irrigação abundante. Estas

brocas podem ser de tungsténio e redondas nº 6 ou de fissura. O
acesso ósseo termina quando se localiza a raiz do dente e se obtém
um bom acesso visual, de iluminação e instrumental da mesma 10.

Raspagem periapical
Uma vez terminado o acesso ósseo realiza-se a raspagem dos
tecidos periradiculares para serem enviados para estudo
anatomopatológico. Ainda que 90% das lesões sejam granulomas,
quistos ou abcessos dentários, há um pequeno número de lesões,
enquadradas em patologia não odontogénica, que requerem um
tratamento médico suplementar 4.
Esta raspagem agressiva está contra-indicada quando existem
estruturas anatómicas importantes na vizinhança como o nervo
mentoniano e o seio maxilar 2, 4.
A reparação apical inicia-se quando os irritantes procedentes dos
canais são eliminados, e quando se obtém um selamento apical
adequado, que impeça a passagem dos mesmos para os tecidos
periapicais. A lesão periapical é uma resposta dos tecidos periapicais
à extensão apical da patologia pulpar 7.
A raspagem apical tem os seguintes objectivos:

- conseguir um bom acesso ao ápex radicular;
- eliminar o tecido inflamatório para iniciar e acelerar a reparação
apical;
- obter uma amostra de tecido para o seu estudo
anatomopatológico.

Por si só a raspagem apical não é um tratamento definitivo, sendo
uma fase prévia ao manuseamento do ápex radicular 1, 5.

Resecção radicular
Uma vez realizada a raspagem periapical, a inspecção cuidadosa
do ápex radicular pode revelar a possível causa do fracasso do
tratamento endodôntico: a complexa anatomia do sistema de canais
na sua porção apical, a presença de raízes adicionais não
identificadas na exploração radiográfica, o extravasamento de
material de obturação ou corpos estranhos, e a fractura radicular
apical 1, 9.
A apicectomia define-se como a resecção da porção apical do canal
radicular e tem os seguintes objectivos:

- ganhar acesso ao conduto radicular;
- eliminar uma porção do canal apical;
- obter acesso ao tecido periradicular lingual ou palatino;
- eliminar os ápexes fenestrados 11.

Actualmente existe uma grande controvérsia acerca da angulação
que deve ser dada ao corte. Com um maior bisel, obtém-se uma
melhor inspecção visual, mas em contrapartida, aumenta a
possibilidade de não incluir canais acessórios na porção palatina.
Por outro lado, quando se realiza um bisel muito angulado, expõe-se
um maior número de túbulos dentinários, pelo que aumenta a
possível infiltração do sistema de canais. Um dos maiores erros da
cirurgia endodôntica consiste em não completar a resecção no
sentido buco-lingual 12.
Actualmente realiza-se a resecção do ápex com um ângulo
perpendicular, dentro do possível, ao eixo longitudinal da raiz 12.
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Esta resecção radicular também não é por si só um tratamento
definitivo, já que não assegura a qualidade do selamento apical
necessário para o êxito do tratamento 11, 12.
Com o advento do laser em 1960, vários trabalhos vêm sendo
realizados na tentativa de se desenvolver a técnica cirúrgica utilizada
na apicectomia com o intuito de oferecer um maior êxito no
tratamento das lesões apicais.
Pelo facto de ser a técnica com o uso do laser capaz de ao mesmo
tempo, fusionar e realizar anti-sepsia na superfície cementária do
ápex radicular, esse método é sem dúvida um dos grandes avanços
para a cirurgia, pois a utilização do laser, com o objectivo de
selamento apical, pode ser muito bem aplicada em cirurgia
endodôntica, havendo, com isso, uma maior biocompatibilidade,
sendo o selamento apical bem melhor do que nos métodos
actualmente empregues 13.

Preparação retrógrada
Esta preparação poucas vezes se ajusta à complexa anatomia do
ápex radicular. Actualmente a retropreparação ideal deve ter uma
forma anatómica paralela e coincidente com a configuração do
espaço pulpar radicular.
A retropreparação deve possuir determinadas características para
alojar o material de obturação:

- os três milímetros apicais devem estar instrumentados;
- deve ser retentiva;
- deve ter uma forma anatómica paralela ao espaço pulpar;
- deve preparar-se o istmo entre os canais;
- as paredes dentinárias remanescentes devem ser sólidas 11.

Os dentes posteriores e os dentes com duplo sistema de canais
apresentam habitualmente anastomoses entre eles, pelo que após
a realização da resecção surge um complexo sistema de canais, logo
é necessário realizar a preparação do istmo de comunicação para
completar o selamento apical e permitir o êxito da terapêutica.
Actualmente, estabelece-se como norma que todas as raízes com
duplos canais apresentam um istmo de comunicação entre si 3, 14.
Os materiais de obturação retrógrada como amálgama de prata,
IRM, durelon, super EBA, requerem uma retenção mecânica. As
manobras realizadas para atingir esta retenção podem originar uma
debilidade excessiva da dentina remanescente ou uma perfuração.
Considera-se uma boa retenção a obtenção de paredes paralelas
de três milímetros de profundidade em direcção coronal 12, 15.
O objectivo da retropreparação é instrumentar e limpar o canal
apical nos seus três milímetros apicais.

Obturação retrógrada
Uma vez terminada a retropreparação procede-se à colocação do
material de obturação seleccionado. O objectivo do material de
obturação retrógrada é selar o sistema de canais apicais.
As características ideais do material de obturação retrógrada são:

- ser capaz de conseguir um selamento duradouro do espaço
conseguido com a retropreparação;
- ser biocompatível;
- não ser reabsorvível;
- ser fácil de manusear;
- ser visível à exploração radiográfica;
- não ser afectado pela humidade 4, 11.
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O amálgama de prata foi o material de obturação retrógrada de
eleição durante anos. Actualmente o seu uso é limitado devido à
controvérsia estabelecida pela sua possível toxicidade e pela sua
incapacidade de proporcionar a cicatrização do periodonto apical a
longo prazo. Além disso, a amálgama de prata em condições de
humidade expande, esta expansão pode fracturar a fina parede
dentinária apical. O amálgama de prata não tem capacidade de
adesão pelo que a preparação deve ser retentiva, sendo realizada
numa zona apical que não permite muito espaço para o conseguir.
Tanto a amálgama livre de zinco como a amálgama com zinco, como
os amálgamas com alto conteúdo de cobre apresentam
microinfiltração a longo prazo. Ocasionalmente o amálgama de prata
pode tatuar os tecidos moles periapicais 14, 15.
Tudo isto contribui para o abandono gradual da utilização da
amálgama de prata e a sua substituição por outros materiais de
obturação retrógrada tais como: cavit, IRM, cimento de
policaboxilato, super EBA, fosfato de zinco, compósito e ionómeros
de vidro 11, 12.
Uma vez realizada a obturação, faz-se uma comprovação visual final
quanto à integridade da obturação retrógrada e a qualidade das
suas margens. A avaliação completa-se com uma radiografia
periapical.

REPOSICIONAMENTO E SUTURA
É necessário realizar estas manobras com destreza, uma vez que
quanto maior a precisão no reposicionamento maior é a
possibilidade de cicatrização por primeira intenção.
Quando se realiza uma incisão sulcular os bordos da incisão
encontram-se perto da porção cervical da coroa, papila e na área
interproximal. Se o descolamento do retalho foi cuidadoso e
atraumático, a cicatrização por primeira intenção é uma certeza 7.
Quando o retalho realizado é mucogengival, festonado, o seu
reposicionamento é preciso e, depois de um breve período de
compressão inicia-se a sutura do retalho.
O objectivo dos pontos de sutura é manter o retalho próximo do local
eleito durante os instantes iniciais da cicatrização. A espessura do
retalho, nos bordos da incisão, determina a capacidade de
cicatrização por primeira ou segunda intenção, pelo que as
manobras de compressão pós-operatória diminuem a espessura do
retalho e permitem uma maior reaproximação dos seus bordos 6.
O papel das suturas determina de igual forma a qualidade da
cicatrização pós-operatória. A sutura só por si pode acrescentar um
grande trauma sobre o retalho. As suturas podem ser rapidamente
colonizadas por bactérias e significar assim um sério impedimento
à rápida cicatrização dos tecidos.
Na maior parte dos retalhos pode-se utilizar uma sutura
descontínua, contínua ou ponto de Colchonero. A sutura deve-se
iniciar no lado livre do retalho e seguir pela gengiva aderida 6.

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
O paciente pode ter as seguintes complicações pós-operatórias:

- sangramento;
- infecção;

- inflamação;
- dor;
- descoloração dos tecidos;
- cicatrização retardada.

As complicações de sangramento e inflamação controlam-se através
da compressão da zona, ou seja, utilização em primeira instância
de gelo e posteriormente compressão com uma gaze durante 30
minutos.
A dor pós-operatória deverá ser mínima e pode-se controlar
adequadamente através de analgésicos não narcóticos. A
investigação mostra que a utilização pré-operatória de fármacos
antiinflamatórios não esteróides é mais eficaz do que a utilização
de analgésicos opiáceos uma vez instalado o quadro doloroso 4.
A infecção pós-operatória deve-se principalmente ou a um protocolo
cirúrgico asséptico pobre, ou a um deficiente reposicionamento dos
tecidos no encerramento do retalho. Actualmente, a infecção atribui-
se pouco à possível ocupação bacteriana pré-operatória dos tecidos
periapicais. Assim sendo deve ser recomendada terapêutica
antibiótica 4.
Os cuidados pós-operatórios incluem:

- uma adequada higiene oral;
- colutórios durante quatro dias;
- repouso.

Uma vez retirada a sutura deve realizar-se uma avaliação do
paciente para comprovar a ausência de inflamação ou dor e deve-
se também realizar uma sondagem periodontal para comprovar a
recuperação de uma inserção funcional.
Finalmente recomenda-se uma avaliação anual durante dois anos
para comprovar a regeneração do periodonto apical. Este processo
consiste na reparação histológica dos tecidos periapicais, ou seja, a
reparação por cementogénese do ápex radicular, regeneração do
osso alveolar e o restabelecimento funcional do ligamento
periodontal apical 7.
Frequentemente, aceita-se como satisfatória uma cicatrização não
ideal, sem regeneração histológica do periodonto apical, assim,
muitas cirurgias finalizam a sua reparação com uma cicatrização
apical. Esta cicatrização apical radiográfica incompleta, não se
distingue de um processo patológico recorrente, assim sendo, deve
realizar-se um controle radiográfico para uma possível identificação
de alterações de tamanho e forma.
Quando, após a cirurgia endodôntica, surge uma perda de função do
dente, novos sintomas ou lesão periapical persistente, significa que
os factores etiológicos pulpo-periapicais não foram eliminados
durante a cirurgia endodôntica 16.

UTILIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE REGENERAÇÃO
TECIDULAR GUIADA NA CIRURGIA ENDODÔNTICA
A utilização de técnicas de regeneração tecidular guiada como
complemento da cirurgia endodôntica deve ser considerada no
plano de tratamento da patologia endodôntica primária associada a
uma perda de osso alveolar marginal para evitar que a reparação
seja comprometida por uma cicatrização através de um epitélio
longo de inserção 17, 18.
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O prognóstico do tratamento endodôntico cirúrgico está
comprometido por condições clínicas em que existe uma perda
óssea alveolar marginal associada à patologia endodôntica primária,
bem como em condições clínicas de perfuração radicular,
reabsorção radicular, patologia endo-periodontal, fractura radicular
vertical e lesões periapicais de grandes dimensões que atinjam
tanto a cortical externa bucal como lingual, encontrando-se
associadas a uma perda óssea alveolar marginal que comprometam
a cicatrização nos casos tratados mediante cirurgia endodôntica.
Nestas condições uma revisão da literatura especializada mostra
que a cirurgia periapical não atinge o êxito de tratamento esperado
19, 20.
O exame periodontal do paciente a ser sujeito a cirurgia endodôntica
revela a possível necessidade de utilização de técnicas de
regeneração tecidular guiada nas seguintes situações:

- patologia que tenha associada uma perda do sistema de
inserção marginal:
- perfuração radicular;
- reabsorção radicular;
- patologia endo-periodontal;
- fractura radicular vertical.
- lesões que devido às suas dimensões comprometem a cortical
óssea tanto vestibular como lingual 18.

Nas condições clínicas referidas a cicatrização está comprometida
em grande parte pela restituição do sistema de inserção mediante
um epitélio longo de inserção que regenera o periodonto apical
afectado pela lesão endodôntica primária 21.
O objectivo da cirurgia endodôntica não se deve limitar ao
tratamento da dor mas estender-se também à recuperação do osso
alveolar marginal perdido devido à lesão endodôntica primária.
Assim sendo, o aparecimento de novas membranas reabsorvíveis e
a utilização da regeneração tecidular guiada na cirurgia endodôntica
permitem a realização da mesma num só acto cirúrgico, aumentam
a sua duração bem como a sua taxa de êxito 21.
A maior desvantagem do tratamento de regeneração tecidular
guiada como complemento da cirurgia endodôntica é o custo
adicional que representa para o paciente, pelo que, o diagnóstico
periodontal quando a situação do osso marginal é crítica deve ser
apresentado previamente ao paciente.

CONCLUSÕES
O diagnóstico exaustivo das possíveis causas do fracasso do
tratamento endodôntico convencional indica a necessidade de
recorrer à cirurgia endodôntica e as reais possibilidades de sucesso
que se poderão obter.
A cirurgia endodôntica não deve ser encarada como o substituto de
um mau tratamento endodôntico convencional, sendo que neste
caso deverá ser realizado um novo tratamento endodôntico antes de
recorrer à cirurgia periapical.
Aquando da necessidade do recurso à cirurgia endodôntica, que
deve ser avaliada caso a caso, deverão ser utilizados os materiais e
a técnica mais indicados para cada caso aumentando assim a
previsibilidade e a taxa de sucesso do tratamento.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

Formação Contínua OMD�

Eventos acreditados pela OMD�

Eventos organizados por outras entidades�

EM PORTUGAL

� Curso de Fim de Dia
1º Curso - Opções de tratamento com implantes
na maxila atrófica
9 Janeiro de 2012 - Bessa Hotel – Porto

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
1º Módulo - Resinas compostas
– conceitos actuais
30 Janeiro de 2012 - Bessa Hotel - Porto

� Curso Modular de Endodontia (4 Módulos)
1º Módulo - Diagnóstico e urgências em
endodontia
30 Janeiro de 2012 - Hotel Villa Rica - Lisboa

� Curso de Fim de Dia
2º Curso - Técnicas de alongamento coronário
- aplicações clínicas
6 Fevereiro de 2012 - Leirisport – Leiria

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
2º Módulo - Restaurações directas vs indirectas
com resinas compostas
13 Fevereiro de 2012 - Bessa Hotel - Porto

� CursoModular de Endodontia (4 Módulos)
2º Módulo - Instrumentação em endodontia
13 Fevereiro de 2012 - Hotel Villa Rica - Lisboa

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
3º Módulo - Restaurações directas e indirectas
– procedimentos clínicos
27 Fevereiro de 2012 - Bessa Hotel – Porto

� CursoModular de Endodontia (4 Módulos)
3º Módulo – Técnicas de obturação em
endodontia
27 Fevereiro – Hotel Villa Rica - Lisboa

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
4º Módulo - Hands-on – Restaurações directas
em resina composta
3 Março de 2012 - Bessa Hotel – Porto

� CursoModular de Endodontia (4 Módulos)
4º Módulo - Hands-on – Instrumentação e
obturação em endodontia
3 Março de 2012 - Hotel Villa Rica – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
3º Curso - Metalocerâmica vs cerâmica:
critérios clínicos
5 Março de 2012 - Hotel Tryp Coimbra
– Coimbra

� Curso de Fim de Dia
4º Curso - Retratamento endodôntico cirúrgico
vs não cirúrgico 26 Março de 2012
- Hotel Miracorgo - Vila Real

� Jornadas da Primavera
4 a 7 de Abril de 2012 - CS Palm Village /
Herdade dos Salgados Resort - Albufeira

� Curso de Fim de Dia
5º Curso - Paciente bruxómano – um
“desconhecido” para a reabilitação oral protética
16 Abril de 2012 - Hotel Villa Rica - Lisboa

� Curso de Fim de Dia
6º Curso - Tracção de dentes inclusos
23 Abril de 2012 - Hotel dos Templários - Tomar

� CursoModular de Endodontia (4 Módulos)
1º Módulo - Diagnóstico e urgências em
endodontia 30 Abril de 2012 - Bessa Hotel - Porto

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
1º Módulo - Resinas compostas
– conceitos actuais
30 Abril - Hotel Villa Rica - Lisboa

� Curso de Fim de Dia
7º Curso - Técnicas de exodontia de dentes
inclusos - conceitos actuais
7 Maio de 2012 - Meliá Ria Hotel & SPA | Aveiro

� CursoModular de Endodontia (4 Módulos)
2º Módulo - Instrumentação em endodontia
14 Maio de 2012 - Bessa Hotel - Porto

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
2º Módulo - Restaurações directas vs indirectas
com resinas compostas
14 Maio de 2012 - Hotel Villa Rica - Lisboa

� CursoModular de Endodontia (4 Módulos)
3º Módulo – Técnicas de obturação em
endodontia 28 Maio de 2012
- Bessa Hotel – Porto

� CursoModular de Dentisteria (4 Módulos)
3º Módulo – Restaurações directas e indirectas
– procedimentos clínicos
28 Maio de 2012 – Hotel Villa Rica - Lisboa

� CursoModular deDentisteria - Prático (4Módulos)
4º Módulo - Hands-on – Restaurações directas
em resina composta
2 Junho de 2012 – Hotel Villa Rica - Lisboa

� CursoModular de Endodontia
- Prático (4Módulos)

4º Módulo - Hands-on – Instrumentação e
obturação em endodontia
2 Junho de 2012 – Bessa Hotel – Porto

� Curso de Fim de Dia
8º Curso - Facetas em cerâmica – uma opção
previsível
11 Junho de 2012 - Hotel Faro - Faro

� Curso de Fim de Dia
9º Curso - Biópsias na cavidade oral
2 Julho de 2012 – Novotel - Setúbal

� Curso de Fim de Dia
10º Curso - Prótese removível – técnica do
modelo alterado ou modificado
17 Setembro de 2012 - Hotel Turismo - Braga

� Curso de Introdução à Actividade Clínica
20 Setembro de 2012 – Axis Porto Business &
SPA Hotel – Porto

� CursoModular de Endodontia
Diagnóstico e urgências em endodontia
| Técnicas de Instrumentação em endodontia
| Técnicas de obturação em endodontia
| Hands-on
22 Setembro 2012 - Hotel Lince Açores – Ponta
Delgada – Ilha de S. Miguel – RA Açores

� Curso de Introdução à Actividade Clínica
4 Outubro de 2012 – CS Vintage Lisboa Hotel
- Lisboa

� Curso de Fim de Dia
11º Curso - Pulpotomias – conceitos actuais
15 Outubro de 2012 - Hotel Montebelo | Viseu

� CursoModular de Dentisteria
Versatilidade clínica das resinas compostas
Adesão – Noções básicas | Planeamento
funcional e estético | Selecção e aplicação
clínica de resinas compostas |Hands-on
20 Outubro de 2012 - Espaço Físico da OMD –
Funchal – RA Madeira

� XXI Congresso da OMD
8 a 10 de Novembro de 2012
– Europarque – Santa Maria da Feira
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Torna-se, portanto, imperioso, dotar
os jovens profissionais da informação
necessária e adequada a acautelar
os seus direitos e deveres, ciente o
facto de que a realidade de cada
caso em concreto, por diversas vezes
ultrapassará em muito o que
qualquer teoria pode prever.
Ainda assim, o Conselho de JMD
debruça-se sobre o assunto e
entende criar o presente contributo
adicional para a clarificação dos
principais aspectos de regime, os
quais todos devem ter em
consideração em momentos cruciais
da sua vida profissional, quando
colocados diante da decisão de

aceitar ou não, a função de direcção
clínica de um determinado local de
prestação de cuidados de Saúde. De
acordo com o Código Deontológico
da OMD, o director clínico é a pessoa
responsável pelo funcionamento do
“estabelecimento” em que exercem
em simultâneo vários profissionais.
Esta disposição vem, aliás, no
mesmo sentido do que consta de
legislação avulsa sobre a matéria,
designadamente, no que respeita ao
licenciamento das unidades privadas
nas quais ocorre a prática da
profissão.
É pois, evidente, que o exercício de
tal cargo pressupõe uma
efectividade de funções no que
respeita ao controlo e consequente
responsabilidade organizacional. Daí
que o director clínico tenha de estar
em condições de objectiva e
praticamente verificar o
funcionamento e a prestação dos
cuidados médico-dentários em
concreto, manifestando uma
necessária disponibilidade dentro da
organização, quer no que respeita às
suas relações internas quer,
essencialmente, no que concerne às
relações externas criadas, maxime
com os doentes.
Neste sentido, é de realçar a
pertinência de se conhecer de
antemão a equipa de profissionais
com os quais se virá a trabalhar,
solicitando informação para o efeito
junto do angariador, sendo
importante delimitar a direcção
clínica ao âmbito do saber próprio da
saúde oral, sem demais
abrangências perigosas do ponto de
vista da responsabilização.

Não raramente, chegam ao conhecimento da Ordem as preocupações expressas por inúmeros
Jovens Médicos Dentistas (JMD), diante da oferta de cargos de director clínico, com vista à sua
integração nos mais variados formatos de clínicas e consultórios dentários espalhados por todo
o território nacional

Parece também evidente que a
assunção de tais funções não pode
ser feita à distância, mas impõe um
contacto permanente, directo e
pessoal no âmbito dessa mesma
organização. De outra forma, o cargo
não pode ser, efectivamente,
exercido e fica despido de conteúdo.
Assim sendo, a direcção clínica ao
ser exercida por um médico dentista,
com a inscrição activa na Ordem dos
Médicos Dentistas, acontece por
nomeação da administração ou
gerência da clínica, ficando tal
qualidade consagrada, por exemplo,
ao nível do regulamento interno da
unidade.
O médico dentista, já enquanto
director clínico, deve então propor à
gerência um director clínico adjunto,
e um ou mais assessores, nos quais
poderá, por meio de ordem de
serviço complementar, delegar
competências caso considere
necessário ou conveniente ao melhor
funcionamento da clínica.
Em caso de ausência do director
clínico, o director clínico adjunto
assumirá automaticamente as
funções de director clínico em sua
substituição.
Na óptica das recomendações de
relevo, refira-se que deve ser
concretamente delimitado o período
de início de funções. Com isto se
poderá evitar a injusta
responsabilização por actos
anteriores à data de assunção do
cargo.
Ainda no que diz respeito às
competências do director clínico, é
importante recomendar a todos a

... (cont.)

JOVENS MÉDICOS DENTISTAS

DIRECÇÃO CLÍNICA: O QUE SABER
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Cerca de 150 recém-formados em
medicina dentária participaram nos
cursos de introdução à actividade
clínica realizados pela OMD no Porto
e Lisboa. Em seis módulos,
distribuídos por uma manhã, foram
abordados temas de particular
interesse para quem se inicia na
profissão.
Apresentaram-se as competências
das principais entidades do sector da
saúde oral, a começar pela Ordem
dos Médicos Dentistas (OMD), mais a
Entidade Reguladora da Saúde,
Direcção-Geral da Saúde e
administrações regionais de saúde
(ARS). A nível internacional, o
Conselho Europeu dos Médicos
Dentistas e a Federação Dentária
Internacional.
Os participantes ficaram a saber o
que é necessário para iniciar a
profissão de médico dentista em
Portugal, desde as inscrições na
OMD, na ARS local, nas finanças e
segurança social ou a
obrigatoriedade de um seguro de
responsabilidade profissional.
A procura do primeiro emprego é
crucial com a chegada ao mercado

criação de uma auto protecção
adequada, no sentido de verem
expressamente excluídas quaisquer
interferências da direcção clínica
em matérias relacionadas com a
condução puramente empresarial
ou negocial da unidade privada de
saúde.
Em síntese, fica ainda um elucidário
sobre a possível abrangência da
função de direcção clínica, que
poderá servir de apoio à tomada de
decisão individual de cada um:

Assumir responsabilidade
deontológica;
• Coordenar a actividade de
assistência prestada aos utentes
da clínica;
• Ter conhecimento dos planos de
tratamento;
• Aprovar a admissão de pessoal
técnico da área médica e não
médica, a título permanente ou
temporário;
• Pronunciar-se sobre a criação de
serviços ou a abolição dos
mesmos;
• Fomentar a cooperação entre
médicos dentistas e os técnicos
auxiliares;
• Garantir a qualificação técnico
profissional adequada para o
desempenho das funções técnicas
e necessárias;
• Dirigir a organização do ficheiro
clínico;
• Elaborar relatórios sobre o
rendimento e eficiência dos
serviços (se aplicável);
• Actualizar e manter actualizado o
ficheiro confidencial de todo o
pessoal que exerce actividade na
clínica;
• Aprovar e propor a elaboração de
protocolos com outras entidades
similares, sempre que tal se
justifique como meio auxiliar de
apoio ao diagnóstico ou ao
tratamento do doente.

O Conselho dos Jovens Médicos Dentistas

... (cont.)

CURSOS DE INTRODUÇÃO À ACTIVIDADE CLÍNICA

PONTO DE PARTIDA PARA
O MERCADO DE TRABALHO
Adesão elevada na estreia de 2010motivou a repetição dos cursos
este ano. uma iniciativa da OMD em colaboração com o Conselho
dos Jovens Médicos Dentistas

de trabalho. Por isso, foi discutido o
processo de candidatura e factores a
ponderar na escolha, assim como
eventuais opções de trabalho no
estrangeiro.
No âmbito do exercício profissional,
foi discutido o Código Deontológico,
a prática ilegal de medicina dentária
e outras dúvidas de carácter prático.
Por último, os novos médicos
dentistas conheceram as
oportunidades do programa cheque-
dentista e as opções de formação
pós-graduada e especializações.

OS
PARTICIPANTES
FICARAM A
SABER O QUE
É NECESSÁRIO
PARA INICIAR
A PROFISSÃO
DE MÉDICO
DENTISTA EM
PORTUGAL

”

“
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a sobrevivência humana. Porém, em contraste com a realidade de
há cerca de 100 anos atrás, o tempo de sono actual é, em média,
20% mais reduzido. Para esta redução contribuíram factores de
desenvolvimento tecnológico como a invenção da lâmpada
eléctrica, do computador e da internet, mas também inúmeros
factores relacionados com a reorganização sócio económica e
comportamental, como a tendência para um maior sedentarismo
e a obsessão pela maior produtividade. Adicionalmente, várias
características inerentes ao desenvolvimento antropométrico
participam para que o Homo Sapiens possua um risco acrescido
de certas doenças associadas ao sono.
A medicina do sono, competência dedicada ao diagnóstico e
tratamento destas doenças não é nova e intercepta o caminho
que de outro modo conduziria o ser humano, no extremo das suas
possibilidades em manter um alerta continuado ou dispensar o
essencial do sono, à morte. Mas porquê o dentista? Em que pode
ser útil uma especialidade que olha o “estoma”, e o que terá a
cavidade oral para oferecer à medicina do sono?
A esta questão, uma resposta imediata: o doente é um ser multi-
sistémico e o dentista, apesar de possuir um conhecimento
diferenciado na cavidade oral e sistema estomatognático tem por
obrigação moral, cívica e profissional, exercer a sua profissão de
tal modo que lhe seja possível minimizar, dentro do seu
conhecimento, capacidade e dever ético-deontológico, o
sofrimento do doente, bem como o potencial risco de deterioração
na presença de doença, ainda que afastada do seu espectro de
acção principal. Esta minha definição da actividade médico-
dentária, um pouco mais ampla que a tradicional, engloba a
obrigação que o médico dentista tem, de intervir no âmbito da
saúde geral, sobretudo na referenciação e no seguimento
adequado de doentes que tantas vezes são perdidos pelas vias
convencionais e que este deve conseguir identificar. Mas os
argumentos estendem-se para além deste.
Em Portugal, observámos recentemente uma prevalência
significativa de queixas de sono na população adulta recorrendo
pela primeira vez a uma consulta de medicina dentária. Em
pacientes, nunca antes avaliados por outra especialidade (por
motivos relacionados com o sono), isolámos 2 sintomas
frequentes em patologia respiratória do sono: ressonar frequente
em 49,1%, e sonolência diurna excessiva em 24,5%. Aferimos
também que, cerca de metade da população inquirida na
consulta (47,2%), revelou dormir menos de 7h diárias, sendo o
tempo de sono durante a semana significativamente inferior ao do
fim-de-semana, o que revelando um mecanismo de
compensação homeostática do sono perdido, traduz a privação
de sono existente nesta população. Em crianças, os estudos
publicados demonstram a mesma tendência, e no que respeita
à privação de sono os resultados de um estudo preliminar
mostraram que o défice de sono frequente pode estar

MEDICINA DO SONO
PORQUE DEVE O MÉDICO DENTISTA ACTUAR

relacionado com a indiferenciação de horários entre irmãos mais
velhos e mais novos, com necessidades distintas. No mesmo
estudo, os padrões de sono de irmãos mais novos, com média
de idades de 9 anos, reflectiam um desvio considerável face aos
dados normativos existentes.
As perturbações respiratórias do sono atingem mais de 1/3 da
população adulta e cerca de 4% da população pediátrica. Os
eventos obstrutivos, por terem origem predominante na região
faríngea e parafaríngea, com um contributo importante de
estruturas anatómicas co-existentes na cavidade oral não
deveriam ser estranhas ao médico dentista. O contributo
funcional destas estruturas é, principalmente na criança com
perturbação respiratória do sono, de fundamental interesse,
adjuvando na constrição da via aérea e constituindo o foco da
cirurgia ablativa (das amígdalas e adenóides) e da expansão
rápida da maxila, ambos indicados nestas circunstâncias. No
adulto, a importância da cavidade oral em patologia respiratória
do sono integra-se igualmente nas considerações terapêuticas,
sendo aceite que dispositivos orais de avanço mandibular,
adaptados por dentistas, constituem opções terapêuticas de
primeira linha para o ressonar e para a apneia obstrutiva do sono
ligeira a moderada.
O bruxismo do sono, classificado como perturbação do
movimento associado ao sono, é frequentemente um elemento
perturbador da estabilidade do sono e passível de ser
diagnosticado por dentistas aquando a identificação de facetas de
desgaste dentário ou manifestações clínicas de dor articular ou
muscular. Esta entidade, etiopatogénicamente diferente da sua
homónima diurna, pode ter uma causa primária, possivelmente
com base neurológica ou secundária a outras perturbações como
a apneia, o refluxo gastro-esofágico nocturno, síndrome de pernas
inquietas ou movimento periódico dos membros. O tratamento
eficaz depende do diagnóstico, a história clínica é fundamental e
a clínica médica oral é valiosa na sua interpretação. Finalmente,
a dor orofacial, frequente causa de perturbação psiquiátrica e
com justificado impacto negativo na qualidade de vida e na
quantidade e qualidade do sono dever ser correctamente avaliada
e diferenciada de outras cefaleias com origem diferente.
Determinadas abordagens e atitudes terapêuticas incertas,
sobretudo aquelas mantidas de forma crónica, perpetuam muitas
vezes as dificuldades e queixas de sono. O médico dentista tem
pois, no meu entendimento, a obrigação moral e dever
profissional de conhecer o sono e, uma vez entendido na área,
actuar sobre um largo espectro de condições patológicas
relacionadas com este estado da vida, identificando-as, em
primeiro lugar, educando e alertando no decorrer das consultas
de rotina, assumindo um papel activo na correcta referenciação
dos doentes suspeitos e finalmente tratando as condições que,
por proximidade anatómica e funcional e por familiares
características fisiopatológicas lhe digam respeito.

O BRUXISMO
DO SONO É
FREQUENTEMENTE
UM ELEMENTO
PERTURBADOR
DA ESTABILIDADE
DO SONO E
PASSÍVEL DE SER
DIAGNOSTICADO
POR DENTISTAS

”

“

Miguel Meira e Cruz
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MEDIDAS DA TROIKA

CNOP REÚNE COM MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Uma equipa do Ministério da
Economia recebeu, a 27 de Setembro,
o Conselho Nacional das Ordens
Profissionais (CNOP), associação que
representa as 14 profissões liberais
regulamentadas. O encontro serviu
para partilhar com os governantes as
preocupações das ordens relativa-
mente a certas medidas expressas no
memorando de entendimento da
troikaeexpressarosentimentodeque
estas medidas demonstram algum
desconhecimento da realidade portu-
guesa. Nomeadamente, existem

OMD APRESENTA PROPOSTAS AO MINISTÉRIO

CONTRIBUTOS PARA A REFORMA HOSPITALAR

Existe um grave problema de saúde
oral na população portuguesa com
repercussão directa na sua saúde
geral. Em parte, porque não há meios
e recursos humanos habilitados nos
centros de saúde e hospitais para dar
resposta às necessidades da
população. A OMD fez chegar estas
preocupações ao Ministério da Saúde,
na sequência de um pedido de
contributos destinados ao Grupo
Técnico da Reforma Hospitalar.
O relatório traça a situação actual e
avança propostas concretas. “Existem
médicos dentistas com formação
adequada, disponíveis para
integraremasequipashospitalares,os
centros de saúde ou para trabalharem
nos seus próprios consultórios e
clínicas privados em regime de
contratualização”, relembra a OMD.
É necessário, para tal, 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 na de

Centros de saúde e hospitais não respondem
aos problemas de saúde oral dos contribuintes

cuidados primários de saúde e de
saúde pública.
Apesar de contemplada no Plano
Nacional de Saúde 2004-2010, não
existeumacarreira definidanoServiço
Nacional de Saúde (SNS). O
documento regista que existem
médicos dentistas integrados nos
serviços do SNS, em hospitais e
centros de saúde, com várias
situações contratuais que carecem
urgentemente de uma definição clara
da sua condição profissional, em
virtude das limitações legais que
alguns contratos acarretam.

Poupanças na prescriçãomédica
O atendimento nos serviços de
urgência nem sempre é adequado,
realizando-se prescrição exagerada de
antibióticos, sem que isso resolva o
real problema do utente, pois não será
essa a intervenção de urgência
necessária. A integração dos médicos
dentistas nos serviços de urgência
possibilitaria a intervenção imediata
nos casos mais graves de dor ou

traumáticos, resultando numa “racio-
nalização de recursos e diminuição de
custos com internamentos e
prescrições desadequadas, que não
se encontram quantificadas, mas que
se estima serem significativas”,
justifica a OMD.
O relatório reforça que a despesa com
prescrição desadequada de antibió-
ticos e analgésicos/anti-inflamatórios,
com antidiabéticos orais, bem como
os dias de internamento adicionais
motivados por infecções orais, ou as
cirurgias desmarcadas, entre outros,
são motivos suficientes para
considerarmos a integração de
médicos dentistas nos hospitais como
uma forma eficaz de garantir a
sustentabilidade económica e
financeira dos serviços de saúde.
“A acrescer a estas constatações
existe o facto de se saber que estas
doenças são preveníveis e que os
recursos necessários para realizar a
prevenção são proporcionalmente
muito mais baixos do que aqueles que
resultam do custo do tratamento”,
conclui-se.
Consulte as propostas da OMD em
http://link.omd.pt/r11rh

medidas que, a serem implemen-
tadas segundo esse ponto de vista,
iriam burocratizar procedimentos que
já estão desburocratizados em muitas
ordens. Durante o encontro, a equipa
de técnicos do Ministério da Economia

ouviu atentamente a exposição e
prestou alguns esclarecimentos
acerca das medidas que estão a ser
implementadas.
O CNOP é presidido por Orlando
Monteiro da Silva, bastonário da OMD.
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Foi apreciada pelo Conselho
Deontológico e de Disciplina da
Ordem dos Médicos Dentistas (CDD)
a recomendação da Entidade
Reguladora da Saúde (ERS) dirigida
aos prestadores privados de cuidados
de saúde sobre a elaboração de
orçamentos.
Sendo a medicina dentária por

natureza uma actividade onerosa,
cabe ao médico dentista a fixação dos
honorários devendo tomar em conta,
nomeadamente, a importância,
complexidade e dificuldade dos
cuidados prestados, o tempo gasto e
os custos inerentes.
Por outro lado, estabelece o nº3 do
artigo 21.º do Código Deontológico

que o médico dentista dará ao
paciente uma estimativa dos
honorários envolvidos nos cuidados a
prestar quando lhe for solicitado,
podendo proceder à sua prévia
definição.
Não obstante o supra exposto e
apesar de o médico dentista ser
perfeitamente autónomo na fixação
dos seus honorários, não pode ser
descurado o direito do doente a uma
cabal informação e esclarecimento
sobre a terapêutica a realizar e o seu
custo efectivo.
Os princípios invocados pela ERS na
sua recomendação na elaboração de
orçamentos para prestação de
cuidados de saúde são susceptíveis
de possibilitar um melhor esclare-
cimento e informação ao paciente.
Considera o Conselho que a
recomendação em análise deve ser
tomada em consideração pelos
médicos dentistas no exercício da
sua profissão reforçando desta forma
a relação de confiança que deve
existir entre médico e doente.

CDD ADOPTA RECOMENDAÇÃO DA ERS

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS

Nos termos do disposto na alínea h),
nº1 do art. 53º do Estatuto, compete
ao Conselho Deontológico e de
Disciplina, elaborar o Código
Deontológico bem como quaisquer
propostas de sua alteração e
apresentá-los a votação da
assembleia-geral.
O Conselho Deontológico e de
Disciplina deu assim início ao
processo de revisão do
(www.omd.pt/info/codigodeontolog
ico)Código Deontológico actualmente
em vigor, cujo texto final será

novos desafios lançados por esta
nova conjuntura social.
Sem prejuízo da posterior consulta
pública do projecto final de
alteração, o Conselho Deontológico
e de Disciplina apela solicitar a
contribuição e colaboração de todos
os médicos dentistas neste projecto.
Todas as sugestões e contribuições
podem ser enviadas para a sede da
OMD até ao final de Novembro, via
carta, fax ou correio electrónico
utilizando o seguinte endereço:
cdd@omd.pt.

aprovado no decurso do próximo ano
em sede de Assembleia-Geral
extraordinária.
Considera o CDD, que nestes
últimos cinco anos, sucederam
várias alterações legais, sociais,
políticas e económicas com impacto
no exercício profissional da
medicina dentária.
Chegou, pois, o momento de
proceder a uma actualização das
principais normas deontológicas
que regem a nossa profissão e
responder de forma adequada aos

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DA OMD

EM PROCESSO DE ALTERAÇÃO
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Nos termos do disposto no nº1,
alínea a) do art.53º do Estatuto
compete ao Conselho Deontológico
e de Disciplina da Ordem dos
Médicos Dentistas resolver todas as
dúvidas suscitadas pela
interpretação e aplicação do
Estatuto e do Código Deontológico.
Determina o nº1 do artigo 7º do
Código Deontológico que o médico
dentista não pode participar em
esquema, acordo ou qualquer
forma de cooperação, com
qualquer outra pessoa ou entidade,
que vise obter, para si ou terceiros,
benefícios económicos ilegítimos.
Tem-se constatado um interesse
crescente por parte de entidades
comerciais solicitar a colaboração
de médicos dentistas em suportes
ou anúncios publicitários a
produtos dentários,
designadamente do foro televisivo,
por meio do qual se aconselha a
utilização de determinado produto
dentário em detrimento de outros
equivalentes no mercado.
Sem prejuízo das competências
próprias do médico dentista,
questiona o Conselho Deontológico
e de Disciplina da OMD sobre a
admissibilidade ética e
deontológica da participação do
médico dentista nos anúncios em
questão.
O nº4 do referido artigo 7º do
Código Deontológico determina que
salvaguardando o aconselhamento,
o médico dentista não deve exercer
qualquer pressão ou coação sobre
o paciente para aquisição de
medicamentos, aparelhos ou
equipamentos, e respeitará a
liberdade de escolha deste.
No exercício da sua actividade
profissional, o médico dentista é

deveres ético/profissionais ínsitos à
medicina dentária, porquanto, o
aconselhamento médico-dentário
tem de resultar de uma observação
clínica prévia do doente.
Somente após uma observação e
diagnóstico do doente no recato
próprio e adequado de um
consultório médico-dentário,
poderá o médico dentista e de
acordo com a sua liberdade de juízo
clínico, propor a melhor terapêutica
face ao problema em causa no caso
concreto. Deve ainda o doente ser
esclarecido e informado
relativamente aos riscos, vantagens
e desvantagens no tratamento
proposto pelo seu médico dentista.
Na base da actuação do médico
dentista está a protecção da saúde
do seu doente. A terapêutica a
propor e a aplicar pelo médico
dentista tem de resultar de uma
observação clínica prévia.
Ora, nos anúncios publicitários em
causa, a recomendação do médico
dentista relativamente ao uso de
determinado produto dentário
reveste, ao arrepio dos
considerandos acima expostos,
carácter genérico não tomando em
linha de conta os concretos
problemas de saúde dos doentes.

Nestes e face ao supra exposto,
considera o Conselho Deontológico
edeDisciplinaquea recomendação
médico-dentária com vista à
utilização de determinado produto
dentárioemsuportepublicitárionão
resultando de uma observação
clínica prévia, não pode ser
considerada uma boa prática
clínica, podendo ser considerada
uma conduta censurável para
efeitos disciplinares.

profissionalmente independente,
devendo estar isento de qualquer
pressão, quer resultante de
interesses próprios, quer resultante
de influências exteriores. Por outro
lado, não pode o médico dentista
ser subordinado a orientação
técnica e deontológica de estranhos
à área da saúde oral (cfr. art.6º, nºs
1 e 3 do Código Deontológico).
Tomando em consideração os
comandos deontológicos acima
citados, facilmente se conclui que
não compete ao médico dentista a
divulgação publicitária de
determinado produto dentário.
Embora, a participação do médico
dentista surja apenas ao nível de
uma recomendação de utilização,
tal prática não está conforme aos

RECOMENDAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DE MÉDICOS DENTISTAS
EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS

NO EXERCÍCIO
DA SUA
ACTIVIDADE
PROFISSIONAL,
O MÉDICO
DENTISTA É
PROFISSIONAL
MENTE
INDEPENDENTE,
DEVENDO ESTAR
ISENTO DE
QUALQUER
PRESSÃO

”

“
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NOVO DIA PARA DOENTES E CONSUMIDORES

BRANQUEAMENTO DENTÁRIO
REALIZADO APENAS
POR MÉDICOS DENTISTAS
A OMD verificou com agrado a
adopção pelo Conselho da União
Europeia, no passado dia 20 de
Setembro, da Directiva do Conselho
para emendar a Directiva
76/768/EEC, relativa a produtos
cosméticos, com o objectivo de
adaptar o Anexo III ao progresso
técnico.
O Conselho Europeu dos Médicos
Dentistas (CED), do qual a OMD é
membro, tem solicitado
repetidamente a regulação
adequada dos produtos de
branqueamento dentário ao nível da
UE, de acordo com o parecer do
Comité Científico Europeu sobre
Segurança do Consumidor, que
salientava a segurança de produtos
com uma maior concentração
quando utilizados após um exame

clínico e sob a supervisão de um
medico dentista.
No seguimento da decisão do
Conselho, os produtos de
branqueamento dentário que
contenham até 0.1% de peróxido de
hidrogénio continuarão a estar no
mercado disponíveis livremente para
os consumidores. Para produtos que
contenham entre 0.1% e 6% de
peróxido de hidrogénio será
necessário que um médico dentista
realize um exame clínico e
tratamento prévio de forma a
assegurar a ausência de factores de
risco ou de patologias orais.
Posteriormente o doente poderá
continuar o tratamento por si próprio.
Não será permitido o uso destes
produtos a menores de 18 ano. Os
produtos de branqueamento

dentário que contenham mais que
6% de peróxido de hidrogénio
continuarão a ser proibidos. A OMD
acredita que estas mudanças irão
aumentar a segurança dos doentes,
garantindo que o acesso aos
produtos adequados é feito apenas
através de profissionais qualificados
na área da medicina dentária.
Os Estados-membros terão 12
meses para transpor a Directiva para
a legislação nacional, após a sua
publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.
Os médicos dentistas europeus
consideram a decisão do Conselho
um passo importante para assegurar
a segurança do doente e esclarecer
quaisquer incertezas sobre como e
por quem deve ser realizado o
branqueamento dentário na UE.
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AFederaçãoDentária Internacional
(FDI) elogiou a publicação do
relatório da Organização Mundial de
Saúde (OMS) sobre a utilização de
diferentes materiais de restauração
dentária. O relatório “Utilização
Futura de Materiais para
Restauração Dentária” reflecte a
reunião de Novembro de 2009, na
sede da OMS em Genebra, onde
foram considerados factores
ambientais e de saúde decorrentes
da utilização de diferentes materiais
de restauração.
O relatório afirma que talvez seja
prudente considerar uma

diminuição, e não a eliminação, da
utilização do amálgama dentária e
salienta a necessidade de uma
estratégia abrangente com
elementos de curto, médio e longo
prazo. O relatório afirma ainda que a
qualidade das alternativas o
amálgama deve ser melhorada, para
utilização em tratamentos dentários,
defendendo que um afastamento
progressivo do amálgama estaria
dependente dessa melhoria de
qualidade ser conseguida.
O presidente da FDI e membro da
equipa de trabalho sobre amálgama
dentária, Orlando Monteiro da Silva,

RELATÓRIO DA OMS
UTILIZAÇÃO FUTURA
DE MATERIAIS PARA
RESTAURAÇÃO DENTÁRIA

afirmou que “este é um relatório
minucioso que apresenta um ponto
de vista equilibrado relativamente à
utilização dos diferentes materiais de
restauração em medicina dentária e
representa uma contribuição útil para
o debate em curso nesta área”.
“Os médicos dentistas consideram
que o amálgama é um material
estável para restaurações e com
boas propriedades de
manuseamento. Especialistas em
toxicologia e médicos não
encontraram evidências que sugiram
malefícios para os doentes. Os
materiais alternativos que se
encontram disponíveis não estão
investigados tão aprofundadamente
e apresentam as suas próprias
desvantagens“.
“Os riscos ambientais em torno da
utilização do amálgama são
encarados com extrema seriedade e
os processos modernos de
tratamento de resíduos são
altamente sofisticados na prevenção
das emissões de mercúrio. A longo
prazo, o objectivo é que o tratamento
preventivo avance o suficiente para
que a necessidade de restaurações
seja diminuta”.
“Entretanto, é importante que os
potenciais problemas e os impactos
prováveis de uma mudança na
política sejam devidamente
considerados pelos especialistas e
pelas autoridades competentes
responsáveis pelas decisões relativas
ao uso do amálgama dentária e
outros materiais de restauração.”
Consulte o relatório na íntegra em
http://link.omd.pt/r11oms.






