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CÓDIGODEONTOLÓGICO
EMREVISÃO…

Por iniciativa do Conselho Deontológico e de Disciplina
está em revisão o nosso código deontológico.
Este processo deverá ser acompanhado de um amplo
debate, o mais aprofundado possível entre médicos
dentistas.

A observância dos princípios éticos e a deontologia é
fundamental para a profissão. São a sua pedra angular.
Rever e atualizar o código deontológico, adequando-o a
realidades que mudaram drasticamente nos últimos
anos, é crucial.

A delicadeza desta missão deverá partir de um princí-
pio fundamental a ter em conta. Este código (a OMD e
seus órgãos por extensão) obriga e regula apenas o
médico dentista, individualmente tomado enquanto
clínico.
Não obriga ou regula empresas nem empresários que,
direta ou indiretamente, atuem na nossa área, nem in-
terfere na órbita de outras profissões legalmente pre-
vistas.

Estes últimos deverão obedecer a uma regulação trans-
versal a que a OMD e os seus associados estão tam-
bém sujeitos, mas em que a OMD participa
representando o interesse da medicina dentária. A re-
gulação está, na área da saúde, dispersa por várias en-
tidades reguladoras, como a Entidade Reguladora da
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REVER E ATUALIZAR O
CÓDIGO DEONTOLÓGICO,

ADEQUANDO-O
A REALIDADES QUE

MUDARAM
DRASTICAMENTE

NOS ÚLTIMOS ANOS,
É CRUCIAL

”

“

Saúde, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o Ins-
tituto do Consumidor, o Instituto Português de Seguros,
para dar alguns exemplos, sob a alçada da legislação na-
cional e comunitária em vigor.
De há vários anos a esta parte, a desregulação ou
mesmo a liberalização estão em “moda” na Europa.
Esta tendência levou ao desmantelar de um conjunto
demecanismos tradicionais, a que a generalidade das
profissões recorria para assegurar a sua qualidade,
equilíbrio e controle. Por exemplo:

• as tabelas de valores mínimos e máximos, re-
tiradas há vários anos por imposição legal;
• as restrições generalizadas à publicitação de
alguns serviços, também fortemente abaladas;
• a reserva de prestação de serviços sob a es-
fera de do respetivo grupo profissional; veja-se,
a título de exemplo, as farmácias que deixaram
de poder ser detidas em exclusivo por farma-
cêuticos;
• a imposição de restrições geográficas, em fun-
ção da população, para a abertura de unidades
de prestação de serviços;
• a livre circulação de serviços em vigor na Eu-
ropa e, através de acordos, em países terceiros
tornou-se uma realidade;
• a somar a tudo isto, o funcionamento da justiça
em Portugal, que me escuso de descrever.

Estas novas realidades obrigama que osmédicos den-
tistas procurem e construam novos mecanismos por



O poder de compra dos cidadãos, nossos potenciais pa-
cientes/clientes, está substancialmente diminuído e, em
sequência, a procura dos nossos serviços está também
ela… diminuída.

A emigração de colegas
O período recessivo que vivemos fustiga toda a socie-
dade, todas as profissões, todas as profissões qualifica-
das, não apenas a nossa. É hoje evidente que a
emigração não é um fenómeno exclusivo da medicina
dentária, como alguns querem fazer crer. A quebra de
rendimento e o desemprego afetam todas profissões.
Por si só, estes motivos são razão suficiente para que
vários colegas procurem outros mercados.

As limitações do nosso país
Paradoxalmente, com tanto médico dentista, uma per-
centagem significativa da nossa população, continua a
não ter acesso, por via de um sistema público de saúde,
a cuidados básicos de saúde oral.
É mais um, dos muitos problemas profundos, políticos,
de desigualdade que Portugal tem. Não é realista, so-
bretudo porque não existiria disponibilidade financeira
para tal, pensarmos que esta situação possa alterar-se.
A manutenção da dotação orçamental do PNSO, che-
que-dentista, só em parte, sabemos, ameniza o pro-
blema. Mas é nos dias de hoje, apesar de tudo, de
fundamental importância e uma “tábua de salvação”
para muitos colegas.

Os nossos consultórios
Como tenho vindo a aconselhar, e esta posição resulta
do muito que tenho refletido e observado noutros paí-
ses, é altura de promovermos economias de escala nos
nossos consultórios e clínicas, através de fusões, racio-
nalização de custos fixos e de trabalho. Investirmos na
qualificação, através da formação contínua. Diversificar-
mos a abordagem da profissão, demasiado encostada
à sua vertente estética e recentrá-la noutras vertentes
da mesma, na promoção da saúde oral, na educação e
na prevenção. É altura de estar atento às tendências evi-
dentes da nossa sociedade. O envelhecimento da popu-
lação ou a procura de cuidados de saúde integrados com
outras áreas da medicina, por exemplo, são realidades

forma a assegurar a qualidade, equilíbrio e controlo
da sua área específica de atuação.
Temos que ter consciência que em todo este processo
existem questões políticas de fundo que não depen-
dem de um país, do governo A ou B, muito menos das
ordens profissionais ou, em particular, da Ordem dos
Médicos Dentistas. Esse reconhecimento é uma ques-
tão de bom senso.

Tudo isto, estes pequenos e grandes enquadramentos,
detalhes, circunstâncias, caros colegas, terão que ser
devidamente ponderados pelo Conselho Deontológico
e de Disciplina. Que terá, também, por obrigação anali-
sar todos os contributos que venha a receber e integrar
aqueles que achar convenientes, por forma a apresen-
tar, em sede de Assembleia Geral, um documento equi-
librado, legalmente imaculado e que reflita o sentir dos
médicos dentistas. E que aí seja por estes escrutinado
e avaliado.

Permito-me refletir convosco, ainda que de uma forma
breve, sobre alguns pontos que podem influir na reflexão
que poderão fazer sobre o tema da elaboração do novo
código deontológico. Mas este momento é também o
momento certo para refletir sobre o que podemos fazer,
enquanto classe e também de forma individual, para
melhorar a nossa condição e a da saúde oral no nosso
país.

A Ordem, de há muitos anos a esta parte, tem vindo a
alertar para o excesso de formação de médicos dentis-
tas e para o número excessivo de profissionais a exercer
em Portugal. Se dependesse de nós, nunca teríamos
caído neste exagero penalizador. Hoje, por mais qualifi-
cados que sejam, o mercado mostra-se incapaz de ab-
sorver tamanha quantidade de profissionais, o que só
tem vindo a trazer cada vez maiores dificuldades. Alguns
fatores, entre outros, devem ser alvo de análise e pon-
deração séria:

O poder económico dos portugueses
Sejamos realistas, é o mais importante e está brutal-
mente afectado! O país está numa profunda recessão.
E isso afecta, como seria inevitável, a profissão.
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de princípios fundamentais, estará, como sempre es-
teve, na primeira linha da sua defesa.
Como ainda recentemente aconteceu com o caso
Vitaldent. Pedindo responsabilidades ao elo mais forte.
E não penalizando o elo mais fraco, os médicos dentis-
tas que aí trabalham. Infelizmente a tramitação legal,
associada a estes processos, não permite que as deci-
sões e ações delas decorrentes sejam céleres, como
muitas vezes se justificaria. Um sistema demasiado ga-
rantístico tem estas consequências.
O médico dentista deve investir, no fundamental, no con-
tacto direto com os doentes, na sua reputação, no boca
a boca, na qualidade, na informação com evidência
científica como métodos mais eficazes de ver a sua ca-
pacidade reconhecida. Este é o caminho. Continua a ser
o caminho.

Caros colegas, algumas destas matérias são terreno
fértil para a demagogia e para o populismo de alguns.
Mas, estou certo, não é disso que a profissão necessita.
Continuo certo que ponderação, pragmatismo e equilí-
brio são a resposta.
Irei, enquanto bastonário mas sobretudo como médico
dentista, envolver-me na promoção do debate interno,
no esclarecimento sobre todos os aspetos que estão em
causa neste processo de revisão do código deontoló-
gico. Com a participação ativa de todos os membros do
Conselho Deontológico e de Disciplina.
Mais do que nunca, é necessário que o nosso Conse-
lho Deontológico e de Disciplina tenha capacidade
para ler a profissão, para ser proativo. Para fazer pe-
dagogia para dentro. Para vir a público, sempre que
necessário exercer, fazer ouvir a sua voz. Tem total au-
tonomia e independência democrática, descrita no es-
tatuto para o fazer!

A bem da saúde oral, da medicina dentária, dos médicos
dentistas!

Obastonário
OrlandoMonteiro da Silva

que estão à nossa frente.
Porém, atrás de uma crise vem sempre a recuperação.
E para apanhar a vaga da recuperação é preciso estar
preparado, alinhado com o futuro. O mundo será dife-
rente e nós, médicos dentistas, teremos que chegar
antes ao futuro.

A saúde versus as “saúdes”
A medicina dentária tem que ser capaz, no sector pri-
vado ou no terceiro sector, de interagir mais com outras
profissões da saúde, particularmente na área da medi-
cina. A medicina que partilha com a saúde oral fatores
de risco em diversas patologias, intimamente relacio-
nadas com a medicina dentária, tais como cancro, dia-
betes, nutrição, doenças cardiovasculares, doenças
respiratórias, e os mesmos determinantes sociais, como
a educação e a pobreza. Temos vivido inexplicavelmente
de costas voltadas, cada um fechado no seu consultó-
rio, sem partilhar informação, experiências.

A publicidade
A nossa profissão é muito abrangente, ao contrário do
que alguns fazem supor.
Não podemos afunilar para a vertente estética - e é essa
vertente muitas das vezes o leit motiv da publicidade –
que é capaz de dar respostas extraordinárias, mas ape-
nas ao alcance de uma minoria da população com ca-
pacidade económica, motivacional e informativa para
valorizar esta abordagem.
A publicidade, com as suas novas ferramentas, não
pode ser diabolizada. A publicidade tem tido um papel
importante na divulgação da medicina dentária e das
suas extraordinárias capacidades. De outro modo, a po-
pulação teria ainda menos informação e consequente-
mente haveria menos procura dos nossos serviços. Esta
comunicação, sobretudo na sua vertente comercial, tem
é que ter regras. Definidas. Iguais para todos. Realistas
e aplicáveis. Em concorrência leal.
Não podemos é pensar, numa altura de crise, propícia a
tantos desvarios, que a publicitação aligeirada ou in-
digna dos nossos serviços vai criar algum tipo de van-
tagem relativamente aos nossos colegas. Esse não é o
caminho. Estaremos a comprometer a nossa credibili-
dade como profissão, a nossa reputação.

E a Ordem, como um todo, particularmente na defesa





aconteceu...

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
APROVA ORÇAMENTO
PARA 2012
Realizou-se no dia 17 de dezembro, no Porto, a
Assembleia Geral Ordinária da OMD, com a
presença de 37 colegas e 174 que se fizeram
representar por procuração.
A mesa foi constituída por João Caramês,
presidente da Assembleia-geral, Cristina Trigo
Cabral, vice-presidente e secretariada por Joel
Ribeiro dos Santos e André Moz Caldas.
Da ordem de trabalhos constava, como ponto único,
a discussão e votação do orçamento do Conselho
Directivo para 2012.
Após os cumprimentos do presidente da Mesa da
Assembleia Geral, o bastonário, Orlando Monteiro
da Silva, fez uma pequena introdução em que expôs
genericamente a estratégia da Ordem dos Médicos
Dentistas para 2012.
Seguiu-se a intervenção do tesoureiro, Laredo de
Sousa, que explicou a forma como o orçamento foi
preparado, realçando alguns dos itens que,
comparativamente ao ano anterior, apresentavam
diferenças e aqueles que são considerados mais
relevantes para 2012.
O orçamento do Conselho Directivo para o ano de
2012 foi aprovado por unanimidade.

ESPECIALIDADES
Os regulamentos de acesso especial às
especialidades de cirurgia oral,
odontopediatria e periodontologia foram
publicados em Diário da República. Os
respetivos projetos de implementação
estiverem em apreciação pública em 2011.
Também o regulamento interno do Colégio
de Ortodontia, atualizado após discussão
pública, foi publicado em Diário da
República. O novo documento vem
aperfeiçoar a disciplina legal de acesso à
especialidade, contemplando aspetos
regidos por princípios de adequação,
atualidade e necessidade jurídico-legal.
Consulte os regulamentos em
http://on.omd.pt/yc6e13.

A MESA FOI
CONSTITUÍDA
POR JOÃO
CARAMÊS,
PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA-
-GERAL,
CRISTINA TRIGO
CABRAL, VICE-
PRESIDENTE E
SECRETARIADA
POR JOEL
RIBEIRO DOS
SANTOS E
ANDRÉ MOZ
CALDAS

”

“

O NOVO
DOCUMENTO
VEM
APERFEIÇOAR
A DISCIPLINA
LEGAL DE
ACESSO À
ESPECIALIDADE,
CONTEMPLANDO
ASPETOS
REGIDOS POR
PRINCÍPIOS DE
ADEQUAÇÃO,
ATUALIDADE E
NECESSIDADE
JURÍDICO-LEGAL

”

“
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ÓRGÃOS SOCIAIS
BALANÇO
DE 2011
E PERSPETIVA
FUTURA
No mesmo dia da Assembleia Geral,
a 17 de dezembro de 2011,
reuniram os órgãos sociais da
Ordem dos Médicos Dentistas para
apresentar as atividades realizadas
ao longo de 2011, debater os temas
mais pertinentes de atuação da
OMD e perspetivar o ano de 2012.
Participaram todos os órgãos da
OMD: Mesa da Assembleia Geral,
Bastonário, Secretário-geral,
Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e
Conselho Deontológico e de
Disciplina.

35 ANOS DO ENSINO
DA MEDICINA DENTÁRIA
Em Portugal, o ensino da medicina dentária iniciou-se a 22 de novembro de
1976, na Escola Superior de Medicina Dentária do Porto.
Nesse dia histórico, o professor Fernando Martins Peres (falecido a 31 de
agosto de 2011), membro da comissão instaladora da Escola, iniciou o ano
letivo com a aula “Anatomia da cabeça e pescoço”, leccionada aos 21
estudantes inscritos no curso.
Passados 35 anos sobre esta efeméride, a Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade do Porto (FMDUP), assinalou a data com uma sessão solene,
realizada em novembro passado.
Durante a sessão, o médico dentista João Pimenta, antigo aluno da instituição,
evocou o professor Fernando Martins Peres. Já o médico dentista e diretor da
FMDUP, Afonso Pinhão Ferreira, recordou a história dos 35 anos da faculdade.
No final, ex-alunos do professor homenageado, descerraram uma placa
evocativa na Clínica Prof. Fernando Peres.
A OMD esteve representada na iniciativa pelo secretário geral, Paulo Ribeiro
de Melo.

REUNIÃO
DOS ÓRGÃOS
SOCIAIS DA
OMD PARA
APRESENTAR
AS ATIVIDADES
REALIZADAS AO
LONGO DE
2011, DEBATER
OS TEMAS MAIS
PERTINENTES
DE ATUAÇÃO DA
OMD E
PERSPETIVAR
O ANO
DE 2012

”

“

PASSADOS
35 ANOS
SOBRE ESTA
EFEMÉRIDE,
A FACULDADE
DE MEDICINA
DENTÁRIA DA
UNIVERSIDADE
DO PORTO
(FMDUP),
ASSINALOU
A DATA COM
UMA SESSÃO
SOLENE,
REALIZADA
EM NOVEMBRO
PASSADO

”

“
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vai acontecer... EXPONOR
CONGRESSO
OMD 2012
A 21ª edição do Congresso da Ordem
dos Médicos Dentistas realiza-se nos
dias 8, 9 e 10 de novembro.
Para estar à altura das expectativas,
elaboramos um programa científico de
excelência, que se afirma como um
valioso contributo para a nossa
formação pessoal e profissional.
Celebramos a maior idade e, por isso,
quisemos ser mais arrojados. À
tradição, juntamos também inovação e
dinamismo. Mudamos para a Exponor –
Feira Internacional do Porto, na cidade
de Matosinhos, onde estão reunidas
todas as condições para um congresso
e Expo-Dentária de sucesso. Um
congresso mais perto de si, com todos
os benefícios para quem participa:
maior proximidade e facilidade nas
deslocações, mais conforto e um leque
alargado de opções hoteleiras a preços
mais acessíveis. Inovámos, dada a
conjuntura económica atual, com um
desconto substancial na inscrição
online, que estará brevemente
disponível no site da OMD.
Continuamos a primar pela qualidade
organizativa e científica, razão pela qual
temos confirmadas as presenças de
alguns dos mais prestigiados
conferencistas a nível internacional:

Pierpaolo Cortellini IT Periodontologia
|Biomateriais

Ricardo Mitrani MEX Prótese Fixa
Dennis Tarnow USA Implantologia
Sergio Kutler USA Endodontia
Ronald Jung CH Prótese Fixa

e Implantes
Michael Norton UK Regeneração

Óssea
Urs Belser CH Reabilitação Oral
Marga Ree NED Endodontia
Jacques Nor BR Odontopediatria
Frank Shwartz GR Implantologia

Acompanhe todaa informação sobre o congresso 2012
através da eNews, do site e do Facebook daOMD.

CELEBRAMOS
A MAIOR IDADE
E, POR ISSO,
QUISEMOS
SER MAIS
ARROJADOS.
À TRADIÇÃO,
JUNTAMOS
TAMBÉM
INOVAÇÃO
E DINAMISMO

”

“
JORNADAS DA PRIMAVERA
Vilamoura acolhe as Jornadas da Primavera 2012, de 4 a 7 de abril,
no Hilton Vilamoura As Cascatas Golf, Resort & Spa.
Aproveite a oportunidade para conviver, descansar, trocar
conhecimentos e ideias de uma forma informal, como só as
Jornadas da Primavera permitem.
Nas manhãs, teremos formação de qualidade, onde se podem trocar
experiências entre colegas de profissão, sem o peso das audiências
de um grande congresso. O programa científico abordará temas
essencialmente clínicos. As tardes estão reservadas a atividades de
lazer. Divirta-se com a família e amigos, conheça outros colegas,
troque impressões, estabeleça parcerias e aproveite oportunidades
laborais. Não faltarão oportunidades de diversão e convívio entre a
classe: “As Noites de Karaoke”; torneios de voley, futebol, ténis, king,
golfe; jogos de painteball e desportos radicais; torneios de malha,
esculturas de areia, mergulho. Para médicos dentistas e estudantes
de medicina dentária, o valor de inscrição é 50,00€. Para outras
classes profissionais, o valor é 100,00€.

AS TARDES
ESTÃO
RESERVADAS
A ATIVIDADES
DE LAZER.
DIVERTA-SE
COM A FAMÍLIA
E AMIGOS,
CONHEÇA
OUTROS
COLEGAS,
TROQUE
IMPRESSÕES,
ESTABELEÇA
PARCERIAS E
APROVEITE
OPORTUNIDADES
LABORAIS

”

“
Alojamento - Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa
Este atrativo e moderno hotel fica situado em cinco hectares de jardins
magnificamente cuidados no coração do solarengo Algarve. Construído no meio
do verde luxuriante de alguns dos melhores campos de golfe de Portugal, o
Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa está repleto de alusões à
arquitectura mourisca, com espectaculares piscinas e magníficas cascatas.
Mais informações em: www.omd.pt/formacao/jornadas/2012/alojamento

Programa científico
• Sensibilidade dentária na prática clínica - Patrícia Pires
• Retratamento endodôntico - Jorge Martins
• Tratamento periodontal não cirúrgico (conceitos atuais) - Cláudia Bordalo
• Eletro galvánicas em implantologia - Daniel Dieb
• Abordagem terapêutica em pacientes com caninos inclusos

- David Pereira da Silva e Daniela Alves Pereira
• Cimentação em prótese fixa - Ana Miranda
• Traumatismos dentários em odontopediatria - Joana Barbosa
• Tratamento ortodôntico cirúrgico: diagnóstico, planificação e VTO - José Barros
Resumos disponíveis em: www.omd.pt/formacao/jornadas/2012/cientifico
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OMD - Como avalia a evolução da
qualidadedoprogramade formação
contínua da Ordem dos Médicos
Dentistas nestes últimos anos?
RFA - O Centro de Formação Contínua
(CFC) é, como o nome indica, o órgão
que elabora as iniciativas de
formação dos médicos dentistas no
seio da Ordem dos Médicos Dentistas

RICARDO FARIA E ALMEIDA,
PRESIDENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA
“VIVEMOSNUMAÉPOCA
DECERTIFICAÇÃODAQUALIDADE”

(OMD). Não é uma formação
obrigatória, mas cria as condições
possíveis e necessárias para que os
profissionais tenham acesso a
atividades de carácter técnico e
científico.
Temos organizado uma série de
ações que foram sofrendo uma
evolução lógica ao longo do tempo,

indo ao encontro das necessidades e
das sugestões dos colegas,
adaptadas às diferentes regiões onde
se realizam e garantindo sempre a
igualdade e equidade no seu acesso.
No primeiro ano de mandato
seguimos uma estrutura no plano de
formação idêntica ao que foi feito no
passado e que consistia na realização
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Lisboa, Porto, Funchal e Ponta
Delgada para aquisição de
conhecimentos teóricos e práticos.
Aumentámos o número de cursos de
fim de dia, um modelo com temas
exclusivamente clínicos que
pretendem criar uma discussão mais
aberta entre conferencistas e
colegas. É um modelo de curso que
foi sendo descentralizado e que hoje
já se estendeu a quase todo o país,
de forma gratuita para todos os
médicos dentistas.
De igual modo, introduzimos,
também, uma conferência dedicada
ao tema “Cancro oral e saúde oral em
Portugal”, em estreita colaboração
com a Federação Dentária
Internacional, com a presença de
conferencistas de referência mundial
nestas áreas.
Relativamente à qualidade do
programa de formação, foi desde
sempre pautado por um alto grau de
exigência, devido ao empenho e
elevado nível científico dos oradores
escolhidos.
Creio que mais que um incremento
na qualidade, posso afirmar que a
descentralização, a diversidade e o
aumento da oferta, de acordo com as
sugestões e necessidades atuais, são
uma prioridade do CFC.

OMD – Nestes dois últimos anos,
temos assistido à disponibilização
de formação para médicos
dentistas de formagratuita. De que
forma conseguiram implementar
esta iniciativa?
RFA - Não foi tarefa fácil, mas foi um
projecto que sempre tivemos em
mente. Acredito que a OMD, sempre
que possível, deve criar condições
para que os colegas possam aceder
a esta formação com os menores
encargos possíveis. Digamos que
este tipo de formação deverá ser
tendencialmente gratuita.
Para tal, implementámos, junto de
algumas empresas do setor, um
plano de parcerias que lhes permite
funcionar como patrocinadoras dos

de um curso teórico de dia completo,
em cursos de fim de dia e nas
Jornadas da Primavera. Do primeiro
para o segundo ano, reduzimos o
número de cursos de dia completo,
uma vez que constatamos que havia
uma menor disponibilidade e
interesse dos colegas em dedicarem
um dia inteiro a este tipo de
formação. Introduzimos, então, algo
de inovador e que tem sido um
verdadeiro êxito: os cursos hands-on.
Este ano, estão programados seis
cursos teórico-práticos, dispersos por

LEIRIA. Mais de 90 participantes no segundo
curso de fim de dia “Técnicas de alongamento
coronário - aplicações clínicas”. Ministrado por
Tony Rolo a 6 de fevereiro.

COIMBRA.Mais de 92 participantes no terceiro curso
de dia “Metalocerâmica vs cerâmica: critérios clínicos”.
Ministrado por João Paulo Tondela a 5 demarço.

CURSOS DE FIM DE DIA

1º MÓDULO: “Resinas compostas - conceitos atuais”. Ministrado
por Alexandre Cavalheiro a 30 de janeiro. 121 participantes.

2º MÓDULO: “Restaurações diretas vs indiretas com resinas compostas”.
Ministrado por Alexandra Vinagre a 13 de fevereiro. 105 participantes.

3º MÓDULO: “Restaurações diretas e indiretas - procedimentos clínicos”.
Ministrado por Carlos Falcão a 27 de fevereiro. 105 participantes.

CURSOS MODULARES DE DENTISTERIA (PORTO)

PRÁTICO HANDS-ON: “Restaurações diretas em resina composta”.
Ministrado por Inês Caldeira Fernandes, Alexandrine Carvalho
e Filipe Teixeira de Melo a 3 de março. Limitado a 20 inscrições.

PORTO.Mais de 220 participantes no primeiro
curso de fim de dia “Opções de tratamento com
implantes namaxila atrófica”. Ministrado por
Fernando Duarte, AdolfoMagalhães, Fernando
Almeida e Armando Lopes a 9 de janeiro.
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cursos do CFC. Conseguimos, assim,
facultar os cursos de fim de dia deste
ano, em regime de gratuitidade. O
apoio por parte da indústria tem sido
crescente e estamos certos que, no
próximo ano, a adesão será ainda
maior.
Em tempos difíceis, como aqueles
que estamos a passar, a única ou
pelo menos a melhor forma de
acreditar e ter um futuro é
acrescentar qualidade e conhe-
cimento aos nossos profissionais.
Nesse contexto, esta aposta faz todo
o sentido num ano como o que
atravessamos.
Podemos dizer que, em termos de
formação, a OMD possibilita
atualmente um vasto rol de cursos,
teóricos e práticos, com vários
modelos gratuitos ou a preços muito
reduzidos, distribuídos pelo país. O
próprio Congresso da OMD tem um
valor substancialmente inferior
quando comparado com o que
acontece em qualquer congresso
europeu similar.
Existem, no entanto, projetos para o
futuro que visam chegar de forma
mais fácil aos colegas que se
encontram mais afastados dos
grandes centros urbanos. Estes
projetos, passam pela realização de
cursos por videoconferência, ou seja,
o que pretendemos é possibilitar
também a formação por e-learning,
permitindo-nos chegar a um maior
número de médicos dentistas. Será,
com certeza, o próximo passo!

OMD -Quais sãoosprojetos, a curto
e médio prazo, que o Centro de
Formação Contínua pretende
implementar?
RFA - Desde 2 de junho de 2006 que
a formação contínua dos médicos
dentistas é obrigatória. Nunca foi
posta em prática, nem
regulamentada e, no meu entender,
bem. No entanto, como todos
sabemos vivemos numa época de
certificação da qualidade, onde a
formação contínua tem um papel

crucial, e por isso a OMD como
sempre o fez tem que assumir o
papel de vanguarda. Nesse sentido,
foi aprovado, na reunião do Conselho
Diretivo, de janeiro de 2012, um
documento que tem como objetivo
atribuir créditos de formação às
atividades organizadas pelo CFC e às
atividades científicas organizadas
por outras entidades, se acreditadas
pela OMD. O objetivo é claro.
Acompanhar as diretrizes
comunitárias neste âmbito e permitir
aos médicos dentistas continuarem
em pé de igualdade com outros
profissionais europeus. Esta
necessidade é, cada vez, mais real,
tendo em conta a mobilidade de
profissionais no espaço europeu.
Assim, estamos a desenvolver todas
as condições para que os médicos
dentistas possam aceder, através da
área de membro do site da OMD, aos
créditos realizados por cada um de
nós. É um projecto que exige um
enorme trabalho, mas muito
necessário. Gostaria, no entanto, de
dizer, para que não restem dúvidas,
que não se trata de impor a ninguém
a formação obrigatória. Ninguém vai
ser obrigado a fazê-la! Apenas tem
como objetivo permitir a
contabilização da formação realizada
em unidades de crédito, de acordo
com a legislação europeia de
certificação da qualidade.

OMD – Em termos pessoais, qual é
sua disponibilidade para continuar
a abraçar os desígnios da OMD?
Acho que todos os médicos dentistas
têm a obrigação de estar disponíveis
para trabalhar em prol da classe e,
portanto, colaborar de forma ativa e
construtiva com a nossa Ordem.
Obviamente que cada um é livre de
decidir o momento e o local onde
entende ser mais útil.
No que me diz respeito, estou e
estarei totalmente disponível para
dar o meu contributo, sempre que
entenderem que o mesmo pode ser
válido e adequado.

1º MÓDULO: “Diagnóstico e urgências em endodontia”. Ministrado
por Natália Pestana de Vasconcelos a 30 de janeiro. 83 participantes.

2º MÓDULO: “Instrumentação em endodontia”. Ministro por Sancho Vila-
verde Correia a 13 de fevereiro. 86 participantes.

3º MÓDULO: “técnicas de obturação em endodontia”.
Ministrado por Nuno Valamatos Pinto a 27 de fevereiro. 83 participantes.

CURSOS MODULARES DE ENDODONTIA (LISBOA)

PRÁTICO HANDS-ON: “Instrumentação e obturação em endodontia”.
Ministrado por Luís França Martins, Miguel Rui Martins e António Roma
Torres a 3 de março. Limitado a 20 inscrições.
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seguradoras, planos de saúde,
entidades reguladoras, comunicarão
a uma só voz.
Cada ato será individualizado e
valorizado por si, devendo também
constar da fatura de acordo com as
designações e terminologia cons-
tantes da Tabela de Nomenclatura.
Terminará a aplicação de designações
pouco rigorosas e generalizadoras
que condicionam a intervenção clínica
que potenciam situações dúbias ou
de conflito e que não beneficiam nem
os médicos dentistas, nem os
pacientes. Beneficiam, isso sim,
aqueles que lucram com o
esmagamento de preços, pouco
preocupados com a qualidade do
serviço médico com que o médico
dentista está profissional e
eticamente comprometido.

A Tabela de Nomenclatura obriga
todas as partes - desde logo as
entidades emissoras de planos de
saúde ou comparticipações - a
adotarem total clareza na informação
prestada ao doente, permitindo que
este possa informadamente compa-
rar, escolher, questionar e reclamar.
Todos os médicos dentistas e agentes
ligados ao setor da saúde estão,
assim, obrigados a adotar esta
nomenclatura até ao final do ano.
O paciente conhecerá o que
realmente está coberto pela sua
apólice, plano de saúde ou
convenção, o que permitirá ao médico
dentista proceder de acordo com as
boas práticas: informando o paciente
sobre o procedimento clínico
adequado e necessário, esteja ele a
coberto da apólice ou haja
necessidade de o celebrar
particularmente.
Adotada a Tabela será mais simples
compreender se a cobertura
segurada contempla, ou não, um
dado tratamento ou intervenção.
Cabe ao paciente devidamente
informado decidir.
A uniformização é um mecanismo
precioso de valorização da saúde oral
e constitui a verdadeira autoregulação
do mercado em que atuamos.
Sobretudo, reforça o insubstituível
papel dos médicos dentistas.
Para que a adoção da Tabela seja um
sucesso todos teremos que contribuir
ativamente, sendo rigorosos na sua
aplicação diária nos nossos
consultórios e clínicas.
Consulte a Tabela de Nomenclatura
no site da OMD (www.omd.pt/tabela),
onde também estão disponíveis
perguntas frequentes e um formulário
de dúvidas.

A Tabela de Nomenclatura da Ordem
dos Médicos Dentistas resulta de um
esforço rigoroso de compilação,
sistematização e classificação dos
atos próprios da profissão. É um
documento de referência obrigatória,
conforme estipula o Regulamento nº
501/2011, publicado em Diário da
República a 23 de agosto de 2011.
Indo mais longe do que a vertente
legal deste tema, é vital interiorizar as
vantagens da adoção da Tabela e que
todos se envolvam nesse processo.
Com a Tabela de Nomenclatura
garantimos que todos os agentes
envolvidos no sistema de saúde em
Portugal utilizam a mesma linguagem
na designação dos atos da medicina
dentária. Médicos dentistas,
pacientes, sistema de saúde,
subsistemas, convenções,

OMD PROMOVE RONDA DE CONTACTOS

IMPLEMENTAÇÃODA TABELA
DENOMENCLATURA
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APRESENTAÇÃO DA NOMENCLATURA
ÀASSOCIAÇÃOPORTUGUESA
DESEGURADORAS…
A Ordem dos Médicos Dentistas reuniu no passado dia 7 de fevereiro, em Lisboa, com a Associação
Portuguesa de Seguradoras (APS) para apresentação da nova Tabela de Nomenclatura, realçando a
importância da obrigatoriedade da sua implementação. A APS demonstrou disponibilidade para
sensibilizar os seus membros, as seguradoras, para a adoção da Nomenclatura.
A OMD esteve representada pelo bastonário, Orlando Monteiro da Silva, o secretário-geral, Paulo Ribeiro
de Melo, e diretora do Departamento Jurídico, Filipa Carvalho Marques.
Em representação da APS, participaram o presidente, Pedro Seixas Vale, e Tomé Pedro, vogal da direção.

…E ao Instituto de Seguros de Portugal
A 17 de fevereiro, decorreu a reunião com o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), autoridade de
supervisão da atividade seguradora, resseguradora, mediação de seguros e de fundos de pensões,
que também demonstrou recetividade à harmonização da terminologia científica na medicina dentária.
Em representação do ISP, participaram o diretor geral da direção de supervisão, António Egídio Reis, o
diretor da supervisão de conduta do mercado, Eduardo Pereira, e o diretor coordenador do
departamento de autorizações e registo, Vicente Godinho.
A OMD esteve representada pelo secretário-geral, Paulo Ribeiro de Melo, e diretora do Departamento
Jurídico, Filipa Carvalho Marques.
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Iniciamos o ano de 2012 sem recordar muito o ano que
acaba de terminar, porque de facto, 2011 não nos deixou
muito boas memórias em relação a alguns assuntos que
mexem profundamente nas nossas vidas (e porque não
dizer no nosso bolso...). Aprendemos melhor o significado
de palavras como “Austeridade”, “Troika”, “Agências de
Rating”, etc... Fizeram parte dos noticiários das televisões,
e pelo meio ainda assistimos a uma mudança no Governo
da República, resultante de uma campanha eleitoral
pouco empolgante e sem novidades, talvez porque a
nossa classe politica definitivamente não sabe, não quer
ou não pode transmitir mais confiança ao seu povo.
Chegamos à triste conclusão de que, tal como muitos
vinham dizendo, vivemos durante
anos acima das nossas possi-
bilidades. Agora temos de corrigir este
erro e mudar a nossa atitude,
supostamente excessivamente con-
sumista e esbanjadora, onde não se
pensava no dia de amanhã, mas sim
apenas no presente, e isso trouxe-nos
a realidade dura que hoje vivemos...
O que mais me impressiona no meio
disto tudo é o facto de observar que
os grandes responsáveis por toda
esta situação parece que ainda não
entenderam que os anos do vale-tudo
terminaram, de que o pais está
lentamente a cair numa depressão
profunda, mais do que económica,
emocional, e isso preocupa-me
porque nestas alturas surgem
movimentos atípicos, com
fundamentos demasiado radicais, e
muitas vezes de caráter anarquista, e
conseguem mover multidões para destinos muito pouco
claros. A nossa classe politica fracassou, e isso ainda não
foi reconhecido, continuamos a ver jogos de poder muito
cinzentos, com contornos pouco evidentes, e pior do que
tudo, com objetivos meramente individualistas, sem uma
linha de orientação que demonstre que os nossos líderes
estão a trabalhar para todos nós, que os nossos impostos
serão usados de forma acertiva, e que o país mudará em
breve o seu rumo, e poderá de uma vez por todas eleger
o rumo de um país moderno, vanguardista e em que vale
a pena acreditar!
O leitor destes curtos parágrafos poderá questionar-se do
porquê do teor desta introdução, que aparentemente
nada tem a ver com os Cadernos Científicos da Revista da
OMD. Eu acho que os Governos são um reflexo do seu
povo, e por isso, a mudança de atitude tem de começar
em todos nós. Sinceramente, creio que nós como

Profissionais da Saúde Oral, temos de demonstrar,
juntamente com o resto da Sociedade Civil, que nós
estamos à altura das futuras e presentes dificuldades.
Nos períodos das chamadas “vacas magras”, é comum
observarmos uma “Seleção Natural” forçada, que nos
obriga a trabalharmos mais e melhor para colher o
mesmo retorno.
No nosso campo creio que a diferenciação positiva é o
único meio para conseguir criar mais-valia na nossa
atividade clínica. O investimento na nossa formação e
nosso conhecimento é sem dúvida o único meio para
conseguirmos superar as dificuldades que sabemos que
muitos de nós já estão a atravessar. Felizmente, começo

a observar que muitos colegas,
especialmente os mais novos já se
aperceberam disto, e estão a investir
cada vez mais na sua formação. O
espírito empreendedor do Médico
Dentista sempre foi uma
característica que pude distinguir na
nossa classe e creio que agora mais
do que nunca essa mentalidade
positiva poderá fazer a diferença. E
já agora, permitam-me uma dica que
cedo me ensinaram e que nos dias
de hoje fará cada vez mais a
diferença. Trabalhem em equipa, e
não se deixem absorver pelo
isolamento profissional. A Medicina
Dentária constitui hoje um universo
demasiado amplo e exige a
subespecialização como forma de
obter qualidade.
A atualização permanente dos
conhecimentos clínicos e científicos

é outro pré-requisito que considero fundamental, e
felizmente que a Ordem dos Médicos Dentistas tem
levado a cabo uma politica de formação contínua, que
possibilita aos seus associados, essa permanente busca
do conhecimento e da troca de experiências. Só é pena
que não tenhamos mais adesão nas revistas científicas
nacionais, no sentido de que se publiquem cada vez mais
aquilo que fazemos no dia-a-dia, e aquilo que
investigamos. É um desafio que deixo aos colegas,
principalmente àqueles que usam as novas tecnologias,
as páginas web sociais onde existem alguns fóruns para
partilhar o que melhor têm para mostrar. Publiquem
connosco, divulguem o vosso trabalho. Vão ver que não
dói nada!!!!

Bom Ano a Todos!
Carlos Falcão
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Francisca S. Alçada
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Editorial

Chegamos à triste
conclusão de que tal
como muitos vinham
dizendo, vivemos

durante anos acima
das nossas possi-
bilidades, e agora
temos de corrigir
este erro, e mudar
a nossa atitude,
supostamente
excessivamente
consumista e

esbanjadora, onde
não se pensava no
dia de amanhã



CADERNOS CIENTÍFICOS I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I Número 12 • março 2012 • Trimestral

2 I omd

IMPLANTOLOGIA

Peri-implantite

INTRODUÇÃO
O uso de implantes dentários é um tratamento
consensual na reabilitação protética. Existem
inúmeros estudos científicos que mostram
resultados muito satisfatórios para este tipo de
tratamento usando a taxa de sobrevivência como
indicadora de sucesso clínico. No entanto,
raramente há referência ao estado dos tecidos peri-
-implantares.

Definição
O 6º Workshop Europeu sobre Periodontologia
(2008), definiu que as doenças peri-implantares
são de origem infecciosa e podem ser divididas em
duas entidades diferentes:
- Mucosite: lesão inflamatória da mucosa peri-
-implantar, sem perda de suporte ósseo;
- Peri-implantite: além da inflamação da mucosa,
há perda de suporte ósseo.

Prevalência
Estudos recentes referem 8,6 a 9,7% de casos com
inflamação crónica da mucosa e tecidos duros na
imediação dos implantes após 5 anos em função
(Pjetursson BE et al, 2004; Jung RE et al, 2008). Há
ainda um estudo que conclui que a inflamação peri-
-implantar é comum em implantes com 10 anos de
follow-up: 8 a 44% de casos de mucosite e 1 a 19%
de peri-implantites (Roos-Jansaker AM et al, 2006).

Etiologia
A micro-flora presente nestas patologias é
dominada por micro-organismos Gram-negativos
anaeróbios, à semelhança do que acontece na
doença periodontal. No entanto, a inexistência de
ligamento periodontal e de fibras trans-septais e a
rugosidade superficial do implante pode fazer com
que a doença peri-implantar progrida mais
rapidamente que a doença periodontal.

Factores de risco gerais
Existem factores de risco associados à doença peri-
-implantar que são comuns à periodontite, tais como:
- má higiene oral;
- tabaco – a combinação de história de periodontite

AUTORES
Fernando Almeida, Doutorado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto
com a tese “Carga Imediata sobre Implantes”; Coordenador da formação em "Implantologia e
Reabilitação Oral sobre Dentes Naturais e Implantes" - Centro de Formação FA; Diretor clínico
da Clínica Dentária dos Carvalhos, Clínica Infante de Sagres e Labdent – Laboratório de Prótese
Dentária. Ana Marques Pais, Médica dentista e formadora; Clínica Dentária dos Carvalhos,
Centro de Formação FA.Manuela Ricardo, Médica dentista e formadora; Clínica Dentária dos
Carvalhos; Centro de Formação FA

RESUMO
Os implantes dentários representam a alternativa mais segura para a substituição de
dentes ausentes. Este tratamento mostra uma alta previsibilidade já que as taxas de
sobrevivência dos implantes se situam entre os 90 e os 99%. No entanto, implantes com
suporte ósseo suficiente mas com exposição de espiras ou inflamação constante dos
tecidos peri-implantares não podem ser considerados como sucessos e carecem de
tratamentos para a resolução destas situações. A inflamação da mucosa peri-implantar
sem perda óssea é denominada de mucosite e é normalmente uma situação reversível
se for feita a eliminação do biofilme gengival. A peri-implantite implica perda do osso de
suporte e o seu tratamento passa pela eliminação das bolsas peri-implantares,
implantoplastia e regeneração óssea. A inflamação peri-implantar é comum em implantes
com 10 anos de follow-up, sendo que 8 a 44% dos casos apresentam mucosite e 1 a 19%
peri-implantites. Muitos dos factores de risco da peri-implantite são comuns à
periodontite, tais como a má-higiene oral, o tabaco, a diabetes e factores genéticos
relacionados com a regulação da resposta inflamatória. A rugosidade da superfície dos
implantes e a ausência das fibras trans-septais podem contribuir para o aceleramento do
processo peri-implantar. O diagnóstico é feito pela profundidade de sondagem, a
hemorragia pós-sondagem, presença de supuração, perda óssea e mobilidade implantar.

ABSTRACT
Dental implants represent a safer alternative for replacing missing teeth. This treatment
shows a high predictability given that the survival rates of implants are between 90 and
99%. However, implants with sufficient bone support but with exposure of turns or constant
inflammation of peri-implant tissues cannot be considered as successes and require
treatments for the resolution of these situations. The inflammation of peri-implant mucosa
without bone loss is called mucositis and is usually reversible if is made the elimination of
gengival biofilm. The peri-implantitis involves loss of supporting bone and its treatment is
the elimination of peri-implant pockets, implantoplasty and bone regeneration. The peri-
-implant inflammation is common in implants with 10 years of follow-up, with 8 to 44% of
cases present mucositis and 1 to 19% peri-implantitis. Many risk factors for peri-implantitis
are common to periodontitis, such as bad oral hygiene, smoking, diabetes and genetic
factors related to the regulation of the inflammatory response. The surface roughness of
implants and lack of trans-septal fibers may contribute to the increased development of
peri-implanitist. The diagnosis is made by probing depth, bleeding after probing, presence
of suppuration, bone loss and implant mobility.

Palavras-chave: Mucosite, peri-implantite, periodontite, implantoplastia
Keywords: Mucositis, peri-implantitis, periodontitis, implantoplasty
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e tabaco aumentam o risco de fracasso do implante de perda
óssea peri-implantar comparativamente a pacientes periodontais
tratados não fumadores (Heitz-Mayfield e cols, 2009);
- diabetes – a falta de controlo metabólico em doentes com
diabetes está associado a um maior risco de peri-implantite
(Ferreira SD e col, 2006)
- hipertensão arterial;
- uso de antidepressivos, que provocam secura da boca
- factores genéticos, podem ser condicionantes do sucesso. A
interleucina 1β e 1α têm um papel na regulação da resposta
inflamatória; o polimorfismo para esta interleucina pode ser um factor
de risco para a infecção peri-implantar (Heitz-Mayfield LJA, 2008)

Factores de risco locais
- Superfície dos implantes – a sua influência como factor de risco
para a perimplantite não está claramente demonstrada nos estudos
científicos. Alguns demonstram uma maior perda óssea marginal
em superfícies mais rugosas (Astrand P e col, 2004) enquanto
outros mostram níveis semelhantes de perda óssea em superfícies
lisas e moderadamente rugosas (Renvert S e col, 2011). A maior
perda óssea marginal periimplantar em implantes com superfície
rugosa pode ser explicada pela formação e maturação mais rápidas
do biofilme nas superfícies rugosas intra-orais.
- Gengiva queratinizada, sem provas científicas de associação
entre a sua ausência e a doença perimplantar (Ross-Jansaker AM
e col, 2006)

Diagnóstico
O diagnóstico é feito pela profundidade de sondagem, a
hemorragia pós-sondagem, presença de supuração, perda óssea
e mobilidade implantar.

Tratamento da mucosite
Uso de curetas de carbono, com as quais se procura retirar a placa
bacteriana acumulada com o intuito de interromper o processo
inflamatório.

Tratamento da peri-implantite
O tratamento das peri-implantites passa por eliminar o bio-filme
subgengival, a descontaminação da superfície rugosa do implante e
eventualmente a regeneração óssea.
O tipo de tratamento a aplicar deve seguir um protocolo bem definido,
criado por Lang e Lindhe, chamado “Cumulative Interceptive
Supportive Therapy – CIST”, que tem em conta a profundidade de
sondagem, o índice de placa e a hemorragia pós-sondagem.
Os tratamentos não-cirugicos – curetagem, aplicação de clorhexidina,
antibióticos e mais recentemente o laser – não apresentam evidência
científica de eficácia na resolução das peri-implantites.
Os tratamentos cirúrgicos incluem:
- tratamentos resectivos – redução da profundidade de sondagem
e obtenção de uma morfologia adequada dos tecidos peri-
-implantares, através de retalho de reposicionamento apical e
implantoplastia, por polimento da superfície do implante,

eliminando a rugosidade e as espiras;
- tratamentos regenerativos - não há um método de referência,
mas sim várias propostas para a sequência deste tipo de
tratamento:
- descontaminação da superfície implantar, com jacto de partículas
abrasivas, soro fisiológico, ácido cítrico, laser e ultrasons
- aplicação de medicação
- regeneração óssea, com osso autógeno ou xeno-enxerto,
combinado ou não com membranas.

CASO CLÍNICO 1
J.M.P, sexo masculino, 67 anos, compareceu na clínica em 2003
com periodontite crónica e mobilidade de todas as peças
dentárias.
O plano de tratamento proposto ao paciente foi a extracção de
todos os dentes e a colocação de próteses fixas aparafusadas na
maxila e mandíbula.
No entanto, o paciente optou, por razões económicas, em reabilitar
apenas a arcada superior com prótese fixa aparafusada e a arcada
inferior com uma prótese acrílica removível.

Fig. 2 – Situação inicial

Fig. 1 – Situação inicial
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Fig. 3 – Situação inicial

Fig. 4 – Situação inicial

Fig. 5 – Situação inicial

Fig. 6 – Ortopantomografia inicial

Fig. 7 – Colocação da prótese fixa total metalo-acrílica superior (2005)

Fig. 8 – Colocação da prótese fixa total metalo-acrílica superior (2005)

Fig. 9 – Colocação da prótese fixa total metalo-acrílica superior (2005)

Fig. 10 – Colocação da prótese fixa total metalo-acrílica superior (2005)
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Fig. 11 – Colocação da prótese fixa total metalo-acrílica superior (2005)

Fig. 12 – Ortopantomografia final (2005)

Fig. 13 e 14 – Radiografias retroalveolares (2005)

Fig. 15 e 16 – Radiografias retroalveolares (2005)

Em 2011, os implantes apresentavam perdas ósseas significativas
e supuração. O paciente referia halitose, principalmente ao
acordar, e sangramento espontâneo das gengivas.

Tratamento proposto:
- Cirurgia de retalho para eliminar as bolsas peri-implantares, com
remoção de todo o tecido de granulação e implantoplastia para
eliminar as espiras dos implantes que ficaram supra-ósseas e seu
polimento

Fig. 17 – Peri-implantite (2011)

Fig. 18.1 e 18.2 – Peri-implantite (2011)

Fig. 18.3 e 18.4 – Peri-implantite (2011)
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CASO CLINICO 2
E.R.C., sexo feminino, 60 anos, surgiu na nossa clínica em 2002
com ausência dos pré-molares superiores, dos molares inferiores e
dos incisivos centrais inferiores.
Dado que os molares superiores apresentavam grandes restau-
rações e os dentes mandibulares se encontravam comprometidos
periodontalmente, foi sugerida a extracção destes dentes e a
colocação de 5 implantes mandibulares e 3 implantes no 1º e 2ºQ.
Nos dentes anteriores superiores foram colocadas coroas de
revestimento em cerâmica pura para repor a normalidade estética
(proporção altura/largura dos dentes superiores esteticamente
aceitável).

Fig. 20 – Situação inicial

Fig. 21 – Situação inicial

Fig. 22 – Colocação dos implantes inferiores e provisórios superiores e inferiores

Fig. 19 – Imagens após implantoplastia (2011)

Após este tratamento, o doente refere que deixou de ter
sangramento e halitose.
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Fig. 23 – Colocação dos implantes inferiores e provisórios superiores e inferiores

Fig. 24 –Imagens finais (2003)

Fig. 25 –Imagens finais (2003)

Fig. 26 –Imagens de 2011, 9 anos após a colocação dos implantes

Fig. 27 –Imagens de 2011, 9 anos após a colocação dos implantes

Fig. 28 –Imagens de 2011, 9 anos após a colocação dos implantes

Fig. 29 –Imagens de 2011, 9 anos após a colocação dos implantes

Fig. 30 –Imagens de 2011, 9 anos após a colocação dos implantes
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COMENTÁRIO
A patologia peri-implantar é uma entidade comum nos pacientes
com reabilitações implanto-suportadas e os profissionais devem
estar preparados para a diagnosticar e fazer os tratamentos
necessários de forma a evitar a perda dos implantes. O polimento
da superfície implantar tem-se revelado um procedimento de
escolha na resolução dos processos inflamatórios peri-
implantares, com resultados bastante satisfatórios para os
pacientes e também em termos clínicos.

Fig. 31 –Imagens de 2011, 9 anos após a colocação dos implantes

Fig. 32 – Tratamento cirúrgico da peri-implantite

Fig. 33 – Tratamento cirúrgico da peri-implantite
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das propriedades das ligas de
Níquel-Titanio (NiTi), nomeadamente ao nível da
flexibilidade, permitiu a sua inclusão em limas
endodônticas. Estas surgiram, há cerca de três
décadas, para colmatar desvantagens e erros
iatrogénicos comuns à utilização das limas de Aço
Inoxidável (AI), nomeadamente ao nível da rigidez
e flexibilidade. 1-2

De uma forma geral, as limas de NiTi apresentam,
por comparação às suas congéneres de AI, maior
flexibilidade, melhor eficácia de corte da dentina,
menor extrusão apical de detritos, melhor
manutenção da anatomia e menor transporte do
foramen apical. Além disso, a conicidade
aumentada destas limas possibilitou a criação de
formas canalares que permitem melhor acção
dos irrigantes. 3-4

Contudo, fruto da sua característica
superelástica, a ausência de sinais visíveis de
degradação exterior nas limas de NiTi que
poderiam servir de óbice à sua utilização,
aumenta a probabilidade de fractura no interior
de canais radiculares5 (comparativamente com
as limas de AI), uma vez que estas limas poderão
ser utilizadas mais vezes pelo Médico Dentista
sem que este tenha a percepção de que a rotura
é já iminente dado que a fractura ocorre sem
sinais visíveis de deformação plástica, prévios à
fractura6. Acresce que o elevado preço deste tipo
de materiais conduz à sua reutilização,
aumentando assim o risco de fractura destes
instrumentos.
É este facto, um dos principais motores para a
pesquisa e melhoramento destas limas7.
No projecto de fabrico de limas interessa uma
solução próxima da óptima, o que leva a várias
alterações, por exemplo na geometria e/ou tipo
de material. Desenvolvimentos recentes no
design das limas apresentam detalhes
geométricos nomeadamente ao nível da secção
transversal 8-10. Igual ênfase tem merecido o
estudo e desenvolvimento das propriedades do
material.
Uma lima ideal de NiTi deveria ter uma tensão de
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Limas Endodônticas ProFile GT Série X e ProFile GT
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RESUMO
O aparecimento das ligas de NiTi e o desenvolvimento das suas propriedades, nomeadamente
a superelasticidade, impulsionou a incorporação deste material na prática clínica de Endodontia
sob a forma de limas endodônticas. Estas limas apresentam inúmeras vantagens sobre as
limas de Aço Inoxidável (ainda hoje muito utilizadas), em particular a sua maior flexibilidade, pelo
que o aperfeiçoamento destas ligas nos últimos anos tem merecido atenção crescente pela
indústria e comunidade médicas. A flexibilidade é um requisito fundamental nos instrumentos
endodônticos para a preparação de canais com anatomia difícil, uma vez que preserva a
estrutura dentária, limita o transporte apical, reduz o risco de ocorrência de erros iatrogénicos
e possibilita o fluxo de irrigante até ao foramen apical. A flexibilidade das limas em NiTi deve-se
ao seu comportamento superelástico que depende sobretudo das fases cristalográficas
presentes na liga e dos tratamentos térmicos, mecânicos e químicos a que esta é sujeita e
também da geometria da lima. Recentemente surgiu no mercado o M-Wire, um arame de NiTi
usado nas limas GTX que, segundo o fabricante, sofreu tratamentos que lhe conferem maior
flexibilidade à temperatura corporal que limas constituídas por arame te NiTi convencional,
como por exemplo o que é utilizado nas limas GT. Este estudo pretende contribuir para a melhor
compreensão dos mecanismos responsáveis pelas propriedades que cada tipo de lima
apresenta e encontrar substrato estrutural que justifique a pretensão do fabricante, através da
caracterização metalúrgica das limas GT e GTX por Difracção de Raios-X (DRX) e por simulações
à flexão utilizando modelos de elementos finitos. Apresentam-se e discutem-se alguns
resultados experimentais nos quais se evidencia que, à temperatura corporal, as limas GTX, ao
contrário das limas GT, acusam a presença de Fase R, pelo que se espera sejam mais flexíveis
e por isso clinicamente mais favoráveis, sendo a geometria base de ambas, muito semelhante.

ABSTRACT
The emergence of NiTi alloys and the development of their properties, namely superelasticity,
motivated the inclusion of such materials in files used in the clinical practice of Endodontics.
These files present several advantages when compared to Stainless Steel files (still widely used
today), especially their larger flexibility, whereby the improvement of these alloys over the last few
years has deserved a growing attention by both the medical industry and medical community.
Flexibility in endodontic files is paramount for the preparation of anatomically complex root canals,
since it preserves the dental structure, limits the apical transport, reduces the risk of iatrogenic
mistakes and allows the irrigant to flow and reach the apical foramen. Flexibility in NiTi files due
to their superelastic behaviour mainly depends not only on the crystallographic phases present
in the alloy and the thermal, mechanical and chemical treatments to which the alloy has been
subjected but also due to files’ geometry. Recently, the market has seen introduced the M-Wire,
a NiTi alloy used in GTX files that, according to its manufacturer, has been treated in order to have
a larger flexibility at body temperature than files built with conventional NiTi wire, for instance the
one used in GT files. This study aims to contribute for a better understanding of the mechanisms
behind the properties each kind of file presents and to find out supporting grounds that
substantiate the manufacturer pretension, through the metallurgic characterization of GT and
GTX files by X-Ray Diffraction (XRD) and through finite element models of the files under bending.
Some experimental results are presented and discussed, being shown that, at body temperature,
the GTX files accuse the presence of R Phase, contrary to the GT files, being their geometry very
alike; as such, they are expected to be more flexible and clinically superior.

Palavras-chave: Endodontia, Limas, NiTi, M-Wire, DRX
Keywords: Endodontics, Files, NiTi, M-Wire, XRD
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rotura suficientemente alta para resistir à fractura e uma
flexibilidade que evitasse a perfuração do canal radicular,
fosse resistente à fadiga e ao mesmo tempo que tivesse
capacidade de corte para preparar eficientemente os canais
radiculares11-12.
A flexibilidade das limas de NiTi deve-se ao seu comportamento
superelástico que, por sua vez é consequência das fases
cristalográficas presentes no material – Austenite, Martensite e
Fase R - e dos tratamentos térmicos, mecânicos e químicos a
que a liga é sujeita.
As limas endodônticas de NiTi apresentam-se estavelmente

austeníticas, à temperatura ambiente e em repouso. Quando
sujeitas a stress ou alteração de temperatura11, ocorre uma
alteração na fase cristalográfica da liga, passando de Austenite
para Martensite. Contudo, o material volta sempre à sua posição
inicial (austenite) quando uma força que esteja a actuar sobre
ele é removida. Existe uma fase intermediária entre as fases
austenite e martensite, a Fase R, que tem sido menosprezada na
literatura e à qual têm sido atribuídas propriedades mecânicas
relevantes, nomeadamente maior flexibilidade. A Fase R permite
relaxação das tensões internas da liga, enquanto possibilita a
deformação da lima dentro do canal radicular; além de que, a
força necessária para deformar esta lima torna-se muito inferior
que a necessária para deformar uma lima de AI13.
Enquanto as ligas de NiTi permitem deformações reversíveis até
8% as de AI apenas recuperam a sua forma inicial para valores
de tensão abaixo dos 0,2% - 0,5% 14-15.
Actuais trabalhos e publicações têm demonstrado uma
constante e progressiva evolução na aplicação das ligas de NiTi
em instrumentos endodônticos. Há vários factores, entre eles a
geometria da lima e as fases cristalográficas do material, que
contribuem para o melhor desempenho das limas na sua
utilização clínica. Para colmatar as limitações, os fabricantes
alteram as propriedades das ligas de NiTi através de
tratamentos termomecânicos e químicos e desenham diferentes
geometrias15.
Recentemente, apareceu no mercado uma liga nova - o M-Wire,
utilizada nas limas GT series X (GTX) (Dentsply Tulsa Dental
Specialities, Tulsa, OK) e que, segundo o fabricante, sofreu
tratamentos térmicos e mecânicos que lhe confere melhores
propriedades, como maior flexibilidade à temperatura corporal16.
Uma vez que as propriedades da liga NiTi dependem da Fase
presente na amostra17 e esta é consequência do tratamento
térmico que sofreu e da sua composição química, depreende-
-se que o primeiro passo para estudar as propriedades de uma
liga deve ser a sua caracterização micro-estrutural.
Para caracterizar uma liga, pode recorrer-se à Difracção de raios-X
(doravante designada por DRX), que é um dos principais
métodos para determinar o arranjo dos átomos em metais e
minerais desde 1920. Esta técnica permite a identificação das
fases presentes e a análise da evolução do arranjo
cristalográfico em função da temperatura a que a liga se
encontra. Por comparação das curvas de difracção obtidas

experimentalmente com espectros padrão.
Este estudo pretende caracterizar metalurgicamente as limas
mecanizadas de Níquel- Titânio ProFile GT® 0.06(20) (Dentsply
Tulsa Dental) e GT® Series X™ 0.06(20) (Dentsply Tulsa Dental
Specialties) - doravante designadas por GT e GTX,
respectivamente - e tentar compreender como as diferentes
fases cristalográficas poderão afectar o seu comportamento
mecânico e também perceber se a geometria de cada uma das
limas interfere no seu comportamento mecânico.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram seleccionadas duas limas mecanizadas de 25 mm da
Dentsply Tulsa Dental (Suíça): ProFile System GT® 0.06(20) e
ProFile GT® Series X™ 0.06(20), ambas possuem conicidade de
6% e diâmetro na ponta de 0.20 mm.
Os ensaios por DRX e a preparação das amostras foram feitos de
acordo com Vilaverde-Correia18. No aparelho de DRX foi utilizada
radiação Cu-K-α produzida por uma ampola de ânodo rotativo,
sendo o comprimento de onda da radiação emitida de 1,54 Ǻ.
Nos varrimentos de DRX foram utilizados valores de 2θ entre
30º e 55º, com incrementos de 0,04º, com tempo de aquisição
de 0,5 segundos e os varrimentos angulares para cada lima
foram efectuados entre as temperaturas mínima T= -40 ºC e
máxima T= 100 ºC. O equipamento utilizado produz curvas de
intensidade de radiação difractada em função do ângulo 2θ. Por
comparação com fichas padrão ICDD (International
Crystallographic Diffraction Data), é possível identificar-se as
fases a que cada pico de difracção corresponde.
Foi ainda feita uma análise por elementos finitos no ANSYS 13.0
com modelos tridimensionais obtidos no SolidWorks 2010 para
comparar a rigidez à flexão de ambas as limas estudadas. Estes
modelos tentam ser tão fiéis quanto possível à geometria real
das limas, como se pode ver pela sobreposição do contorno dos
modelos sobre a fotografia das limas na Fig. 1a. Houve especial
atenção para o passo variável e para a secção transversal
(obtida através de um corte transversal das limas) que
distinguem ambas as limas. Para a caracterização geométrica,
utilizou-se um projector de perfis electrónico Mitutoyo PJ-A300
com analisador QM Data 200, um microscópio Leica Zoom 2000
e um microscópio OPTIKA com câmara de filmar JEULIN 571205.
Utilizaram-se elementos sólidos tetraédricos (SOLID187) no
programa de elementos finitos, adequados para modelar
geometrias complexas e malhas irregulares19. As características
não-lineares do material foram introduzidas no modelo de
acordo com relações tensão-extensão apresentadas por Liu12
(Fig. 1b), em que o declive (módulo de Young) da fase elástica
austenítica (1.º declive) para o M-Wire é de 23.5 GPa contra 40.1
GPa para uma liga de NiTi dita convencional. Também a tensão
crítica de transformação em fase R é inferior para o M-Wire (450
MPa contra 490 MPa). O coeficiente de Poisson considerado foi
de 0.33, um valor típico para muitas ligas metálicas isotrópicas
e homogéneas.



varrimento onde as limas estão em Fase R ocorre quando a GTX
apresenta T = 40º C e a GT T = 10º C (Fig. 2e). A partir desta
temperatura, ambas as limas voltam à sua fase inicial, a
austenite, onde para T = 100º C este pico é evidente (Fig. 2f).
Quanto às simulações por elementos finitos, apresentam-se nas
Fig. 1c e 1e os estados de tensão equivalentes de Von Mises e as
deformações de ambas as limas GT e GTX. Estes resultados foram
obtidos no ANSYS para uma força concentrada de 1 N aplicada na
extremidade da lima e encastramento no cabo da lima (mesmo
carregamento que o utilizado por outros autores noutras
simulações 9 -10 -13- 20. Fez-se ainda uma simulação, cujos resultados
se apresentam naFig. 1d, em que o modelo geométrico é o da lima
GTX mas em que o material utilizado é o mesmo que o da lima GT
(NiTi convencional). Esta simulação permite distinguir o contributo
da geometria na flexibilidade da lima à flexão.
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RESULTADOS
Os gráficos 3D da Fig. 2 (seguidamente explicados) permitem
seguir a evolução e transformação das fases presentes na
amostra, ao longo dos vários varrimentos, com a variação da
temperatura, em que as diferentes cores correspondem a
diferentes intensidades de radiação (Fig. 2a).
As setas da Fig. 2b indicam o início da formação de Fase R, que
coincide com o alargamento do gráfico. A Fase R apresenta dois
picos de difracção, assinalados neste espectro bidimensional
(listas azuis).
Para T = 100º C existe um único pico que corresponde à fase
austenítica e que se observa em ambas as limas (Fig. 2c).
As amostras são arrefecidas e quando a lima GTX atinge T = 40º C e
a GT está a T= 10º C, o pico de austenite é substituído pelos dois
picos da Fase R (Fig. 2d), que está presente até ambas as limas
se encontrarem à temperatura de T = - 40º C.
Seguidamente, inicia-se o ciclo de aquecimento. O último

Fig. 1 - Caracterização geométrica das limas (a); curvas de Tensão-Extensão dos materiais que constituem as limas GT e GTX (b) e resultados da distribuição das
tensões obtidas por elementos finitos, para uma carga pontual de 1 N aplicada na extremidade (c, d).
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Fig. 2 - Gráficos de Difracção de Raios-X.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
As ligas que constituem as limas GT e GTX diferem em alguns
aspectos, apresentando fases cristalográficas diferentes a
determinadas temperaturas. O intervalo de temperaturas
determinado neste estudo teve como mínimo T = - 40 º C e máximo
T = 100 ºC e foi assim determinado uma vez que confirmavam a
existência de uma transformação entre as temperaturas T = - 20 ºC
e T = 80 ºC, tanto no arrefecimento como no aquecimento. Além
disso, clinicamente, os valores de temperatura relevantes são os
existentes no paciente, nos processos de esterilização e
ambientais, que estão compreendidos no intervalo de
temperaturas analisado.
Os gráficos evidenciam resultados diferentes para cada lima. De
maneira geral, podemos observar que as curvas têm um
comportamento semelhante, estando simplesmente deslocadas
no eixo da temperatura, em que a Fase R surge num intervalo de
temperaturas superior na lima GTX do que na lima GT. Enquanto
que na lima GT temos, à temperatura do corpo humano (37 ºC),
fase austenítica, já na lima GTX, para a mesma temperatura, a liga
encontra-se em Fase R.
Tendo em conta que as limas GTX apresentam, segundo o seu
fabricante, melhores propriedades mecânicas que as GT, este facto
pode estar relacionado com a existência de Fase R à temperatura
corporal (37 ºC).
Não existem muitos estudos sobre a fase R apesar de esta
apresentar propriedades mecânicas relevantes, como o módulo
de elasticidade mais baixo que o da martensite (que por sua vez é
inferior ao da austenite), para ligas de NiTi tipicamente usadas em
Endodontia20, cuja curva de tensão-extensão (aproximada) se
apresenta na Fig. 1b.
O módulo de elasticidade corresponde ao declive destas rectas
(Fig. 1b) já que é uma constante de proporcionalidade directa
entre tensão e deformação (no sentido de extensão). Deste modo,
observa-se que o material apresentado como típico na prática
Endodôntica por Xu et al 20 tem uma rigidez na Fase R cerca de 28
vezes inferior à da fase austenítica. Assim, quanto menor o módulo
de elasticidade, maior será a flexibilidade apresentada pelo metal
ou liga. Estes dados sugerem que a lima GTX é mais flexível que a
lima GT, pelo menos à temperatura corporal, uma vez que se
apresenta predominantemente em Fase R para essa temperatura.
Do ponto de vista clínico, as limas GTX – produzidas com M-Wire -
que possuem Fase R à temperatura corporal poderão ser
vantajosas na preparação de canais curvos, especialmente do
terço apical, relativamente a outras que não a apresentem (como
é o caso da lima GT). Quanto mais flexíveis as limas forem, menor
será a quantidade de esforços produzido durante a
instrumentação do canal, prevenindo a fadiga do material21. Se a
força necessária para flectir uma lima for menor, menor a
probabilidade de acumulação de tensões internas e, por
conseguinte, de propagação de fissuras a partir das
irregularidades superficiais dos instrumentos, o que poderá levar
a lima a suportar um maior número de ciclos antes de fracturar.
Relativamente à geometria, o passo de espira superior da GTX

torna-se vantajoso, aumentando a resistência. à fractura. Pensa-se
que esta resistência se deve à maior quantidade de detritos
removidos entre as espiras durante a instrumentação, sendo pois
necessárias menos rotações no interior do canal para que este
adquira a forma adequada, com paredes lisas/regulares, sem
perfurações ou degraus e que permita que o irrigante penetre
facilmente até ao ápex, eliminando a maior quantidade possível
de detritos.
Já no que diz respeito ao efeito da geometria das limas, por si só,
na rigidez à flexão, a análise das Fig. 1c e 1d permite concluir que
as diferenças geométricas entre as limas GT e GTX não produzem
efeitos significativos, com valores para as tensão máxima e
deformação na extremidade muito semelhantes. Estas diferenças,
por serem muito baixas, podem estar inclusivamente relacionadas
com as incertezas e aproximações associadas aos modelos, pelo
que a performance das limas não pode ser atribuída unicamente
às diferenças geométricas, sendo as propriedades mecânicas do
M-Wire o factor preponderante 22.
Com a introdução das características do material M-Wire no
modelo de elementos finitos da lima GTX, já se observam
diferenças assinaláveis entre a lima GT e a lima GTX (Figs. 1c e
1e), com uma diminuição da tensão máxima em 20% e um
aumento da deformação na extremidade livre em 27%. Do ponto
de vista qualitativo, estes resultados estão em sintonia com as
observações feitas através do DRX, i.e., o M-Wire, com a sua tensão
crítica de transformação em fase R inferior, faz com que a
flexibilidade da lima GTX seja superior durante a prática clínica.
No entanto, é importante notar que, uma vez que as limas estão
sujeitas a um estado heterogéneo de tensão (visível pelo gradiente
de tensões desde o eixo central da lima até à sua fronteira), co-
existem diferentes fases cristalográficas ao longo de todo o
comprimento da lima. Por outras palavras, durante a deformação
da lima, algumas zonas da periferia estarão em fase R enquanto
que aquelas que se encontram com um estado de tensão inferior
à tensão crítica de transformação de fase permanecerão
austeníticas.
Pode então concluir-se que, à temperatura corporal (37 ºC), a lima
GTX poderá apresentar maior flexibilidade que a lima GT e, por essa
razão, menor risco de fractura durante a sua utilização clínica. O
presente estudo ambiciona ser, não só um contributo para a
melhor compreensão dos efeitos que os mecanismos de
aperfeiçoamento de instrumentos endodônticos lhes provocam,
mas também uma análise preliminar destes instrumentos,
considerando diferentes variáveis (metalúrgicas e geométricas).
O trabalho aqui desenvolvido abre novas perspectivas para
abordagens futuras, nomeadamente, a nível da análise
experimental das limas endodônticas, para a sua caracterização
mecânica, onde se destacam ensaios à fadiga (flexão e torção),
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INTRODUÇÃO
As limas mecanizadas de níquel titânio (NiTi) foram
tão bem aceites na prática da endodontia que o
seu uso se tornou uma rotina. Tem sido afirmado
que estes instrumentos deveriam ser descartados
após uma utilização 1, mas também tem sido
defendido que este tipo de instrumentos é capaz
de suportar muito mais do que apenas um uso 2-3.
Diversos estudos testaram as limas níquel titânio
ao longo de diversos ciclos de utilização sob
diversas condições anatómicas e clínicas, e
analisaram a sua deterioração e resistência à
fractura 4-5-6-7. Não existe uma opinião unânime
sobre o número de tratamentos endodônticos que
é possível executar com cada lima, mas é
universalmente aceite que se o instrumento
apresentar algum tipo de distorção física visível
deve ser descartado imediatamente 1-3. A presença
de deformações físicas nas limas fazem aumentar
rapidamente a probabilidade de ocorrer uma
fractura e estão associadas a mecanismos de
falha por torção 4-8-9, mas a fractura pode ocorrer
mesmo sem que haja a presença prévia de uma
deformação física visível, este tipo de falha está
associada a fadiga cíclica 9-10. Apesar da fadiga
cíclica não estar associada a sinais de aviso físicos
macroscópicos, diversos trabalhos relacionam este
mecanismo de fractura a processos de propagação
de microcracks durante a instrumentação 11-12-13.
Estes microcracks e outras micro deformações
podem ser visualizadas utilizando a microscopia
electrónica de varrimento (SEM) com elevadas
magnificações 1-5-12. Um estudo de Tripi et al 3

relatou que estas micro fracturas e micro
anomalias apresentavam maior prevalência em
limas níquel titânio de maior conicidade. Este
achado foi confirmado por um estudo de
microscopia de força atómica que detectou
maiores defeitos de deterioração na lima ProTaper
F2 do que nas limas ProTaper S1, S2 ou F1 14.
Este achado pode ajudar a justificar a maior
incidênciadefracturasna limaF2quandocomparada
com as restantes limas do sistema ProTaper em
estudos com condições controladas 15. Shen et al 16

afirmaram que a separação da lima níquel titânio
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RESUMO
O actual processo de fabricação das limas mecanizadas de níquel titânio não é
capaz de criar uma superfície perfeita sem irregularidades. A microscopia
electrónica de varrimento é capaz de mostrar esses defeitos assim como os
criados durante a utilização das limas. Uma lima mecanizada ProTaper F2 nova
e duas já utilizadas, com quatro e seis utilizações, foram analisadas e
comparadas utilizando essa tecnologia. A lima nova apresentava anomalias como
riscas metálicas, rolamento metálico e deposição de detritos. A lima com seis
utilizações apresentava defeitos similares acrescidos de uma leve deterioração
das lâminas de corte que se apresentavam aplanadas em algumas áreas.

ABSTRACT
The actual manufacturing process of the nickel-titanium rotary files is not capable
of creating a perfect surface without irregularities. The scanning electron
microscopy is able to show those defects and those created by loading. A new F2
ProTaper rotary file and two used ones, with four and six uses, were imaged and
compared using this technology. The new file presented anomalies such as metal
strips, metal roll-over defects and debris deposition. The file with six uses
presented the same defects and minor deterioration of the cutting edges that
became blunt at several areas.
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varrimento, deterioração da superfície
KEYWORDS: F2 ProTaper rotary file, scanning electron microscopy, surface wear
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F2 é mais usual ocorrer a 1,79mm da respectiva ponta, o que,
segundo quem desenvolveu este sistema, é a área onde é
aplicado maior stress nesta lima 17.
O objectivo deste trabalho é, utilizando a microscopia electrónica
de varrimento, realizar uma análise aos últimos 2 mm da lima
ProTaper F2 antes e depois de uso clínico.

MATERIAIS E MÉTODOS
Três limas mecanizadas de níquel titânio ProTaper F2 (Tulsa
Dental, Tulsa OK) foram seleccionadas de uma embalagem nova.
A primeira lima permaneceu nova, sem ser utilizada, e serviu de
controlo. O segundo instrumento foi utilizado em quatro canais
mesiais de dois primeiros molares inferiores de dois pacientes. A
terceira lima foi utilizada em seis canais mesiais de três primeiros
molares inferiores de três pacientes. A fase clínica foi realizada
na clínica de pós-graduação em Endodontia da New York
University. Após a devida anestesia, um campo asséptico foi
estabelecido com ajuda do dique de borracha, o acesso
endodôntico foi realizado utilizando uma broca esférica e uma
broca Endo Z, ambas de turbina. Os canais radiculares foram
negociados até ao comprimento endodôntico com lima 8K, o
comprimento endodôntico foi confirmado tanto com radiografias
periapicais como com localizador apical electrónico (Root ZX-
Morita, Irvine CA). Todo o procedimento de instrumentação
mecânica dos canais pulpares foi acompanhado por uma
abundante irrigação com hipoclorito de sódio com 5,25 % de
concentração e utilizando também um lubrificante canalar (RC
Prep-Premier Dental, Playmouth PA). O alargamento coronário foi
realizando com o auxílio de uma lima ProTaper SX (Tulsa Dental,
Tulsa OK), instrumentação manual, utilizando a técnica step-back,
for realizada até que uma lima 20k conseguisse alcançar o
comprimento de trabalho, após o qual foi realizada a sequência da
ProTaper S1, S2, F1 e F2 (Tulsa Dental, Tulsa OK) tal como
proposto pelas instruções dadas pela equipa de desenvolvimento
do sistema 17. Os instrumentos foram usados num motor Tulsa
Dental (Tulsa OK) com um torque médio e uma velocidade de 300
rpm. Entre pacientes, a esterilização e os ciclos de autoclavagem
foram realizados segundo as instruções do fabricante.

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO
As limas foram analisadas no Departamento de Biomateriais da
New York University utilizando a microscopia electrónica de
varrimento. Todas as limas foram limpas, observadas de modo a
detectar algum tipo de defeito macroscópico (Figura 1) e
colocadas num banho ultrasónico de etanol por 10 minutos. As
limas foram acopladas ao transportador SEM e levadas para
análise imagiológica. A observação com baixa magnificação (25x)
foi realizada para confirmar os resultados da avaliação
macroscópica (Figuras 2 e 3). Depois, maiores magnificações
foram utilizadas para observar a ponta da lima, com magnificação
de 120x, (Figuras 5, 7 e 9) e os últimos dois milímetros de lima,
utilizando uma magnificação de 150x (Figuras 6, 8 e 10).

Figura 1 – A análise macroscópica não conseguiu identificar
nenhum defeito em nenhuma das três limas.

Figura 2 –Nenhumdefeitomacroscópico foi identificado na lima F2 nova. (25x)

Figura 3 – Nenhum defeito macroscópico foi identificado
na lima F2 com quatro utilizações. (28x)

ANÁLISE DA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA
DE VARRIMENTO
Não foram detectados defeitos macroscópicos nas limas
analisadas (Figuras 2, 3 e 4). A altas magnificações foi possível
observar que as limas novas apresentavam poucos defeitos. Tanto
a ponta como a análise dos dois milímetros mostravam riscas
metálicas, rolamento metálico e deposição de detritos (Figura 5
e 6). A lima com quatro utilizações apresentava uma condição
similar à da lima nova (Figura 7 e 8). A lima com seis utilizações
apresentava os mesmos defeitos das duas limas anteriores, com
a adicionante das lâminas de corte se apresentarem mais
aplanadas em algumas áreas (Figura 9 e 10).
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DISCUSSÃO
O usual processo de maquinação usado pela actual tecnologia de
fabricação é incapaz de evitar a formação de irregularidades de
superfície como os rolamentos metálicos nas lâminas de corte
das limas 8. Riscas metálicas e deposição de detritos são também
comuns 3. Estes tipos de irregularidades podem comprometer a
capacidade de corte e causar problemas com corrosão8. A

Figura 4 – Nenhum defeito macroscópico foi identificado na lima F2
com seis utilizações. (25x)

Figura 5 – Imagem SEM da ponta da lima F2 nova. Podem ser observadas
riscas metálicas paralelas e deposição de detritos (a). (120x)

Figura6– ImagemSEMdos2mmda limaF2nova. Podemser identificadas riscas
metálicas paralelas, deposiçãodedetritos (a) e rolamentometálico (b). (150x)

Figura 7 – Imagem SEM da ponta da lima F2 com quatro utilizações. Podem
ser identificadas características idênticas às da lima nova. (120x)

Figura 8 – Imagem SEM dos 2mmda lima F2 com quatro utilizações. Podem
ser observadas características idênticas às da lima nova. (150x)

Figura 9 – Imagem SEM da ponta da lima F2 com seis utilizações. Podem ser
identificadascaracterísticasidênticasàsdaslimasnovaecomquatroutilizações. (120x)

Figura 10 – Imagem SEM dos 2 mm da lima F2 com seis utilizações.
Características similares podem ser identificadas quando comparadas comas
duas limas anteriores. As áreas de corte das lâminas parecem apresentar-se
mais arredondadas reflectindo algum desgaste de superfície da lima. (150x)
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tecnologia SEM permite observar estes tipos de defeitos e
compará-los com defeitos adquiridos durante a instrumentação.
Para analisar cada tipo de defeito, diferentes magnificações de
SEM deverão ser utilizadas.Uma magnificação de 50x é
considerada baixa e poderá ser insuficiente 1, por volta das 100x
começa a ser possível analisar alguns defeitos metálicos como
deposição de detritos e cracks extensos 1-18, mas para detectar
pequenos microcracks a magnificação necessária poderá atingir
as 1000x 12-19. Herold et al 12, utilizando dentes extraídos, foram
capazes de identificar microfracturas em limas EndoSequence
após sete utilizações, nenhuma microfractura foi detectada após
sete ou catorze utilizações em limas do sistema ProFile. Svec et al
1, utilizando dentes extraídos, foram capazes de detectar
deterioração na superfície da lima após uma única utilização. Tripi
et al 3, utilizando dentes extraídos, encontraram cavidades de
corrosão, riscas e bordos arredondados em instrumentos do
sistema GT após a instrumentação de três canais, essas
irregularidades aumentaram após a instrumentação de doze
canais. Troian et al 18, usando canais simulados em resina
epóxica, detectaram deterioração de superfície em limas Race
mas não no sistema K3 após cinco utilizações.
No teste realizado não foi possível detectar nenhum tipo de
distorção macroscópica. Na análise realizada com o SEM foi
possível detectar irregularidades de superfície na lima ProTaper
F2 nova como descrito em estudos prévios e que estão
associados ao processo de fabricação. Após seis ciclos de
utilização a ponta da lima não apresentava nenhuma modificação
significativa, mas a análise dos dois milímetros permitia detectar
que as lâminas de corte já não se apresentavam tão afiadas e
apresentavam-se mais aplanadas. Esta alteração pode ser
relevante porque a lima pode perder capacidade de corte
induzindo o clínico a compensar essa deficiência com o aumento
da pressão apical ou utilizando a lima dentro do canal radicular
por períodos mais longos do que os recomendados, acções essas
que potenciam possíveis fracturas.
Com as limitações deste teste, conclui-se que é possível identificar
desgastes leves na superfície da lima mecanizada ProTaper F2
após seis utilizações. Estudos utilizando mais amostras e
realizando a análise na mesma lima antes e após da sua
utilização poderiam ajudar a clarificar os dados identificados
neste trabalho. Maiores magnificações da microscopia electrónica
de varrimento poderiam também ser úteis para identificar
microcracks de superfície.
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Formação Contínua OMD�

Eventos acreditados pela OMD�

Eventos organizados por outras entidades�

EM PORTUGAL

� 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
Hilton Vilamoura - Loulé

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

� XX Jornadas de Ciências Dentárias do Norte
20 e 21 de Abril de 2012 -
Infactus/Museu de Penafiel

� 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

� XXIV Reunião Cientifica Anual da SPODF
17 a 19 de Maio de 2012
- Hotel Vila Galé Coimbra

� XXI Reunião Anual de Medicina Dentária
e Estomatologia de Coimbra

24, 25 e 26 de Maio de 2012
- Centro de Congressos do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra

� 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

� 4.º Congresso de Atualidades em Implantologia
– Interdisciplinary Challenges and Treatment
Options in Implant Dentistry
1 e 2 de Junho de 2012 - Auditório Prof. Doutor
Simões dos Santos – Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade de 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
– Exponor – Matosinhos
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Dado que a primeira proposta de
despacho não contemplava a
existência de um protocolo com a
OMD e considerava a hipótese da
existência de um servidor comum
com partilha direta de dados entre a
ACSS e a OMD, o bastonário e o
secretário-geral, com a colaboração
do departamento jurídico, redigiram
uma proposta de alteração ao
mesmo, que acabou por ser aceite
pela ACSS.
A par deste processo, decorreram
diversas reuniões com a ACSS para
identificação dos dados dos médicos
dentistas que viriam a ser objeto de
verificação e disponibilização por
parte da OMD.
Após publicação do despacho
Despacho nº 15096/ 2011 de 8 de
novembro de 2011, tornou-se
necessário definir a estratégia a
implementar para a obtenção dos
dados dos associados solicitados
pela ACSS, salvaguardando as
imposições da CNPD. A ausência de
um esclarecimento objetivo por parte
da ACSS, retardou significativamente
todas as etapas seguintes do
processo. Assim, foi indispensável
negociar com a ACSS uma
prorrogação do prazo por mais
quinze dias, para recolha e
atualização desses dados, a qual foi
aprovada.
Neste âmbito, foram preparados
alguns documentos essenciais para
todo o processo, tais como, uma
carta a solicitar os dados dos
prescritores, com um modelo geral e
um modelo para os inadaptados
informaticamente e conteúdos que
foram incluídos no formulário

disponibilizado no site da OMD,
acautelando as questões legais da
disponibilização de dados.
Houve, ainda, todo um processo de
identificação dos dados que seriam
disponibilizados, para que
internamente a OMD procedesse às
respetivas e necessárias alterações.
No dia 29 de novembro foi enviada
informação sobre o assunto a toda a
classe, quer por via eletrónica,
através da eNews, quer por correio.
No microsite da prescrição eletrónica
foram, também, introduzidas
“Perguntas Frequentes”.
Este processo exigiu um grande
envolvimento por parte de diversos
departamentos da OMD, para uma
cabal introdução e validação dos
dados dos associados. Até à data
encontram-se validados cerca de
5900 associados.
Como tecnicamente se afigurava
impossível ter pronta a
funcionalidade para solicitação de
vinhetas de forma a começar a
utilizar as novas vinhetas na data
inicialmente prevista pelo despacho,
foi publicado novo despacho nº
17165/2011, da Secretaria de
Estado da Saúde que prorrogou o
prazo até 31 de Março de 2012.

Após esta fase, por imposição da
CNPD, houve necessidade de
reformular todo o processo de troca
de informação entre a OMD e a
ACSS, para validação dos dados dos
associados, que originou uma nova
ronda de negociações com a
introdução das adaptações
aconselhadas.
Como é possível verificar, todo este

processo é seguido de perto pela
OMD com uma intervenção ativa que
tem sido uma mais-valia em todos os
procedimentos adotados. De realçar
que a OMD prevê para breve a
assinatura do protocolo a
estabelecer com a ACSS.
Em síntese, a utilização das vinhetas
sem numeração continua a poder
ser efetuada até ao dia 31 de março
de 2012.
Segundo o despacho nº
17165/2011, a partir desta data, e
para efeitos de comparticipação de
medicamentos, não serão aceites
receitas em papel com vinhetas não
numeradas, nem será possível a
prescrição eletrónica por médicos
dentistas, cujos dados não estejam
atualizados junto da ACSS e da
Ordem dos Médicos Dentistas.

PRESCRIÇÃOELETRÓNICA
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O processo de aquisição de vinhetas para os médicos dentistas levou a OMD a encetar negociações
com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), no sentido de se encontrar uma metodologia
na disponibilização dos dados que salvaguardasse as restrições impostas pela Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD)

A UTILIZAÇÃO
DAS VINHETAS
SEM
NUMERAÇÃO
CONTINUA A
PODER SER
EFETUADA
ATÉ AO DIA 31
DE MARÇO
DE 2012

”

“
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A OMD tem levado a cabo diversas
diligências neste sentido
participando ativamente em ações
de fiscalização em clínicas e
consultórios, de forma a verificar não
só as condições de funcionamento
desses espaços, mas também as
qualificações profissionais
necessárias ao exercício da medicina
dentária.
A OMD tem denunciado ainda às
autoridades competentes diversas
situações relacionadas como o
exercício ilegal da medicina dentária,
recorde-se a título de exemplo a
ampla ação desenvolvida contra os
tratamentos de branqueamento
dentário em cabeleireiros e spas.
Já em fevereiro de 2010, a OMD
remeteu ao Departamento de
Investigação e Acção Penal de
Lisboa, uma participação criminal
por alegado exercício da medicina
dentária sem a necessária
habilitação legal.
Sucedeu, assim, que a partir de um
pedido de informação remetido pelos
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras
à OMD foi detetada uma situação de
exercício ilegal da medicina dentária
nas clínicas dentárias do prestador
“Dental Group”, entretanto também
vistoriadas pela OMD e Entidade
Reguladora da Saúde (ERS) em julho
do ano passado.

Concluídas as investigações e
apurados os factos, foi o visado
Marcelo Marques Sousa acusado da
prática do crime de usurpação de
funções.
A sustentar a acusação encontrava-
se uma declaração da prestação de
serviços emitida pela Dental Group e
diversas reclamações de utentes
apresentadas na ERS.
Na verdade, o visado atuava perante
os utentes arrogando-se da
qualidade de médico dentista sem o
ser, observando, diagnosticando e
tratando.
Concluída a audiência de
julgamento, no passado mês de
dezembro, no 1º Juízo Criminal de
Lisboa, foi o visado condenado ao
pagamento de uma multa de 100
dias à taxa diária de oito euros pela
prática de um crime de usurpação de
funções.
Acresce que, nos termos do Estatuto,
tal condenação impossibilita a
inscrição do visado como médico
dentista na OMD pelo período
mínimo de cinco anos.
Com a denúncia de situações de
exercício ilegal, visa-se também
reforçar a confiança da comunidade
na competência dos médicos
dentistas e garantir assim a
prestação de cuidados de saúde de
qualidade.

TRIBUNAL CONDENA FALSO “MÉDICO DENTISTA“
EXERCÍCIO ILEGAL IMPEDE
INSCRIÇÃONAOMDPORCINCOANOS

Uma das atribuições da Ordem dos Médicos Dentistas consiste
em defender o cumprimento da lei, nomeadamente no que se
refere à profissão e ao título de médico dentista, atuando
judicialmente contra quem pratique ilegalmente atos
de saúde oral ou use ilegalmente aquele título
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Adivulgaçãoda atividade profissional
(publicidade) é um direito de qualquer
médico dentista. Porém, tal divul-
gação deve respeitar determinadas
regras e princípios, designadamente
éticos e deontológicos.
O Conselho Deontológico e de
Disciplina publicou no site da OMD
(http://link.omd.pt/r12dp) diversas
perguntas frequentes sobre o tema,
que aqui reproduzimos parcialmente.

Quais as regras que os médicos
dentistasdevemtomaremcontana
divulgação da sua actividade
profissional?
As regras relativas à divulgação da
actividade profissional constam do
Regulamento Interno da OMD
nº115/2007, de 14 de Junho,
publicado na II série do Diário da
República.
Porém, devem ser tomadas também
em consideração os preceitos
constantes do Código Deontológico da
OMD, do Estatuto e demais legislação
geral aplicável aplicável no domínio da
publicidade, como é o caso do Código
da Publicidade.

Que tipo de suportes publicitários
podem ser utilizados na divulgação
da actividade profissional?
Para a divulgação da sua actividade, o
médico dentista poderá, nomeada-
mente, recorrer aos seguintes meios:
• Colocação, no exterior do
escritório, de uma placa ou tabuleta
identificativa;
• Utilização de cartões de
apresentação;
• Colocação de anúncio em listas
telefónicas, de telefax ou análogas;
Publicações profissionais;
• Promoção ou intervenção em
conferências e colóquios;

PERGUNTAS FREQUENTES
DIVULGAÇÃODAATIVIDADE
PROFISSIONALEMMEDICINADENTÁRIA

• Publicação de brochuras ou de
escritos;
• Artigos periódicos sobre temas
médico-dentários em imprensa
especializada ou não especializada;
• Criação de um sítio na Internet.

Quais sãoosconteúdosproibidosna
publicidade?
Na divulgação da sua actividade, o
médico dentista não pode utilizar os
seguintes conteúdos:
• Identificação directa ou indirecta de
pacientes, ou qualquer alusão às
suas características;
• Conteúdo confuso, erróneo ou
enganoso;
• Conteúdo não objectivo;
• Conteúdos de auto-engrandecimento;
• Promessa ou indução da produção
de resultados;
• Uso do nome, do logótipo ou de
qualquer elemento identificador da
OMD.

Na divulgação da actividade
profissional podem ser utilizadas
expressões tais como «orçamentos
gratuitos», «check-up gratuito» ou
expressões semelhantes que
divulguem tratamentos dentários
semqualquer tipo de custo?
NÃO. O artigo 22º, nº1 do Código
Deontológico é expresso ao referir que
a medicina dentária é uma actividade
onerosa. Não podem ser praticados
actos de medicina dentária gratuitos

de forma genérica e sem qualquer
tipo de fundamentação.

Pode-se fazer alusão às especia-
lidades demedicina dentária?
Só é permitido fazer referência às
únicas especialidades existentes em
medicina dentária: ortodontia e
cirurgia oral.
Da mesma forma, o médico dentista
só poderá arrogar-se do titulo de
especialista (em ortodontia ou em
cirurgia oral) se estiver inscrito no
respectivo colégio da especialidade
da Ordem dos Médicos Dentistas.

Pode-se utilizar nos meus folhetos
publicitários determinadas
designações como “implantologia”,
“dentisteria”, “periondontia”?
Nos suportes publicitários pode ser
feita referência às várias áreas da
medicina dentária.
No entanto à excepção da ortodontia
e cirurgia oral , as restantes areas da
medicina dentária não podem ser
designadas como “especialidades”.

Posso fazerpublicidadeadescontos
nos tratamentos?
A regra é que a fixação dos honorários
devidos pela prática de tratamentos
dentários cabe ao médico dentista, o
qual terá em conta, nomeadamente, a
importância, complexidade e
dificuldade dos cuidados prestados, o
tempo gasto e os custos inerentes.
Não pode haver tratamentos
dentários gratuitos. Não pode o
médico dentista encobrir a realização
de tratamentos dentários gratuitos
com o anúncio a descontos.
De qualquer forma, deve sempre
imperar o bom senso e a diginidade
da profissão, o que só poderá ser
avaliado casuisticamente.

AS REGRAS
RELATIVAS À
DIVULGAÇÃO DA
ACTIVIDADE
PROFISSIONAL
CONSTAM DO
REGULAMENTO
INTERNO DA
OMD
Nº115/2007, DE
14 DE JUNHO,
PUBLICADO
NA II SÉRIE
DO DIÁRIO
DA REPÚBLICA

”

“
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São conhecidas as diligências que
temos levado a cabo nesta matéria,
em particular no que diz às vertentes
de intervenção directa nos locais
clandestinos, à verificação das
qualificações profissionais neces-
sárias à sua prática e ainda no
formato de educação para a saúde
da população em geral.
Em Novembro do ano passado foram
denunciadas, a várias autoridades

data, notícia da continuidade da
prestação de tratamentos de
branqueamento dentário nos
estabelecimentos acima indicados.
Em Fevereiro do corrente ano, a OMD
insistiu com novas denúncias para o
IGAS e ASAE. No seguimento dos
ofícios da OMD, foram vários os
estabelecimentos inspeccionados e
verificaram-se situações em que
existia a efectiva realização de
tratamentos de branqueamento
dentário por pessoas não habilitadas.
Os factos apurados deram origem,
em alguns casos, a inquéritos
criminais, cujos trâmites a OMD se
encontra a acompanhar.
Os casos denunciados repre-

competentes - IGAS, ERS, ARS,
INFARMED e ASAE -, situações relacio-
nadascomapráticadebranqueamento
dentárioemSPA,cabeleireiros,gabinetes
deestéticaeparafarmácias,emdiversos
locaisdopaís.
Estas denúncias operaram também
como expediente de cunho
preventivo geral, com efeitos claros
em toda a comunidade, tanto mais
que a OMD não teve, até à presente

NOVAS DENÚNCIAS E DIRETIVA EUROPEIA
BRANQUEAMENTOSDENTÁRIOS
MAISREGULADOS

Os branqueamentos dentários têm assumido um papel de destaque na
actividade dos médicos dentistas. No entanto, outros agentes sem
competência para tal têm tentado intervir nesta área da saúde ao longo dos
últimos anos, estando a OMD em alerta permanente e denunciando
publicamente as situações ilegais flagrantes verificadas nesta actividade



sentavam riscos para a saúde
pública que todos tentamos prevenir.
Recorde-se que já em Agosto do ano
passado, após denúncia da OMD,
em colaboração estreita com a
autoridade de saúde local, foi
encerrado um estabelecimento em
Vila Real de Santo António, por
alegada realização de tratamentos
de branqueamento dentários sem as
mínimas condições de higiene e por
pessoal não habilitado.
A sustentar toda a acção da OMD
está a protecção da saúde pública e
a confiança da comunidade na
medicina dentária e nos médicos
dentistas.
Cabe à OMD, nos termos do seu
Estatuto, defender o cumprimento da
Lei, nomeadamente no que se refere
à profissão e ao título de médico
dentista, actuando judicialmente
quando tal se justificar.
Na prossecução e concretização
desta atribuição, na defesa da saúde
pública e dos interesses dos médicos
dentistas, a OMD tem desenvolvido
esforços no combate ao exercício
ilegal da profissão, denunciando
irregularidades às autoridades
competentes e participando em
diversas acções de fiscalização
realizadas por todo o país.
Estas acções visam não só
estabelecimentos estranhos à
medicina dentária, onde são
realizados tratamentos dentários por
pessoal não habilitado como é o caso
de branqueamentos dentários, mas
também clínicas e consultórios de
medicina dentária que não
apresentam as mínimas condições
para a prestação de serviços de
medicina dentária.
O acto médico-dentário de
branqueamento dentário é regulado
pelo Council of European Dentists, do
qual a OMD é membro, e pela
Comissão Europeia, no âmbito da
profissão regulamentada da
medicina dentária (Directiva
nç36/2005/CE do Conselho e do
Parlamento Europeu de 7 de

CABE À OMD,
NOS TERMOS
DO SEU
ESTATUTO,
DEFENDER O
CUMPRIMENTO
DA LEI,
NOMEADAMENT
E NO QUE
SE REFERE
À PROFISSÃO
E AO TÍTULO
DE MÉDICO
DENTISTA,
ACTUANDO
JUDICIALMENTE
QUANDO TAL
SE JUSTIFICAR

”

“

Setembro) ao nível da Comissão
Científica em Produtos de Consumo.
O branqueamento dentário
enquadra-se a nível da legislação
nacional, no acto de diagnóstico e
tratamento de anomalia e doença
dos dentes no âmbito mais vasto do
conteúdo funcional da profissão:
“define-se por medicina dentária o
estudo, a prevenção, o diagnóstico e
o tratamento das anomalias e
doenças dos dentes, boca, maxilares
e estruturas anexas”.
Ou seja, o branqueamento dentário
não é uma simples operação estética,
constituindo uma intervenção própria
do conteúdo funcional da medicina
dentária.
A realização destes actos médico-
dentários tem, por isso, de acontecer
em ambiente clínico, por profissionais
de saúde qualificados, em particular
na vertente da resolução de efeitos
adversos e dos riscos que a técnica
clínica contempla, para além de
possibilitar a responsabilização pelos
mesmos em caso das referidas
consequências.
Recorde-se que mais recentemente,
no passado dia 20 de Setembro de

2011, foi aprovada pelo Conselho
Europeu da União Europeia a
Directiva nº 2011/84/EU que alterou
Directiva 76/768/CEE relativo aos
produtos cosméticos. Os Estados-
membros têm 12 meses para
transpor a Directiva para a legislação
nacional, após a sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia.
Resulta deste neste novo diploma
que a utilização de produtos de
branqueamento dentário que
contêm entre 0,1 % e 6 % de
peróxido de hidrogénio, só pode ser
feita após o médico dentista realizar
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, sempre
supervisionado.
Esta Directiva é, sem dúvida, um
passo que se reveste de enorme
importância para assegurar a
segurança do doente, garantindo
que o acesso aos produtos
adequados é feito apenas através de
profissionais qualificados na área da
medicina dentária.
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Qual é a atual situação do pro-
grama de saúde oral naMadeira?
Em virtude da deliberação do
Conselho de Administração do
Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira (SESARAM) e
da Secretaria Regional dos Assuntos
Sociais (SRAS) do Governo da Região
Autónoma da Madeira, de maio de
2010, o Programa Regional de
Promoção de Saúde Oral (PRPSO)
sofreu uma remodelação, passando
a chamar-se Programa de Saúde Oral
(PSO).
Mudada a coordenação do mesmo e
da Medicina Dentária dos Cuidados

Primários de Saúde da RAM, passou
a ser privilegiada a vertente curativa,
com um incremento do número de
atendimentos nos três centros de
saúde que estão dotados de
gabinetes de medicina dentária,
nomeadamente o Centro Saúde do
Bom Jesus, no Funchal, e Centro de
Saúde do Porto Moniz e Centro de
Saúde do Porto Santo.
A vertente de promoção de saúde
oral nas escolas do 1º ciclo do ensino
básico foi suspensa, estando
restringida a uma visita trimestral
para entrega do suplemento de flúor
para bochecho, encontrando-se este

à responsabilidade e aceitabilidade
dos professores. As acções de
formação para os pais e
encarregados de educação das
19.006 crianças envolvidas, pas-
saram a ser realizadas por
enfermeiras especialistas em saúde
infantil e pediátrica, em detrimento
dos médicos dentistas.
A nova estrutura do PSO passou a
incluir a valência de rastreio aos
idosos institucionalizados que, após
observação, são direccionados para
a consulta de medicina dentária do
Hospital Dr. Nélio Mendonça, iniciada
em agosto de 2011.

REPRESENTANTE DA OMD NA MADEIRA

GIL FERNANDESALVES
ANALISAMEDICINADENTÁRIA
NAMADEIRA



MARÇO 2012 I I 23

PASSOU A SER
PRIVILEGIADA
A VERTENTE
CURATIVA,
COM UM
INCREMENTO
DO NÚMERO DE
ATENDIMENTOS
NOS TRÊS
CENTROS
DE SAÚDE
QUE ESTÃO
DOTADOS
DE GABINETES
DE MEDICINA
DENTÁRIA

”

“
MADEIRA
COMPARTICIPAÇÃONAS
CONSULTASDEMEDICINA
DENTÁRIAASSEGURADA
A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) congratula-se com a
manutenção da compartição nas consultas e tratamentos de
medicina dentária aos utentes madeirenses do Serviço Regional
de Saúde (SESARAM).
A manutenção deste modelo foi transmitida pelo secretário
regional dos Assuntos Sociais, Francisco Jardim Ramos, ao
representante regional da Madeira no Conselho Diretivo da OMD,
Gil Fernandes Alves, em reunião realizada a 1 de março, e vai ao
encontro da solução sempre preconizada pela OMD.
Para Gil Fernandes Alves, a garantia das comparticipações nos
atos médicos na Região Autónoma da Madeira “é uma notícia que
naturalmente nos satisfaz e que garante que a população
madeirense continua a sentir-se estimulada para uma correta
prevenção da sua própria saúde oral”.
a“Da nossa parte, tudo foi feito no sentido de alertarmos para a
importância deste sistema de comparticipação regional, como um
dos mais importantes ‘instrumentos’ de melhoria dos níveis de
saúde oral e como garantia de livre escolha do médico dentista”,
sublinha.

A Ordem dos Médicos Dentistas nomeou Daniel Bulas Cruz,
advogado do Departamento Jurídico, para representante no
Conselho Ético e Profissional de Odontologia (CEPO), cuja função
era assegurada pelo médico dentista André Moz Caldas.
O bastonário, Orlando Monteiro da Silva, reconheceu junto desta
entidade “a competência e empenho com que o colega representou
a Ordem dos Médicos Dentistas no CEPO constituíram uma mais-
valia para a OMD.” E acrescentou: “Não poderia, por isso, deixar de
formalmente agradecer, mas também, enaltecer a disponibilidade
e o trabalho do colega no âmbito do CEPO”.

ORDEMCOMNOVO
REPRESENTANTENOCEPO

Com esta perda de serviços de
saúde, qual tem sido a solução
seguidapelosutentesmadeirenses?
A alternativa tem passado pela
convenção. Em vigor na RAM, desde
a implementação do actual modelo
de Serviço de Saúde da RAM em
1976, esta tem sido a melhor forma
para que os utentes da RAM tenham
assumido a responsabilidade de
procurar a reabilitação e
manutenção da sua saúde oral e, por
inerência geral, pois no que à
medicina dentária respeita, bem
como aos meios complementares de
diagnóstico e terapêutica, todos
beneficiaram de uma compar-
ticipação nos custos dispensados.
Sempre defendido e valorizado pela
Ordem dos Médicos Dentistas, como
sendo o modelo eleito para aplicar
em Portugal Continental (também
vigora na Região Autónoma dos
Açores), tem sido um dos
importantes “instrumentos” de
melhoria dos níveis de saúde oral.

E qual é a atual situação desta
Convenção SRAS/OMD?
Face às restrições financeiras a que
o Governo da RAM se encontra
sujeito, o Instituto de Administração
da Saúde e Assuntos Sociais, IP-
RAM, decidiu suspender as
comparticipações dos tratamentos,
consultas e meios complementares
de diagnóstico, de todas as
especialidades médicas, tendo desta
decisão sido dado conhecimento
através da comunicação so-
cial. Esperamos que a situação
possa vir a ser solucionada no mais
curto espaço de tempo possível.
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A análise dos dados disponíveis sobre o actual modelo
de referenciação de utentes do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) para medicina dentária, no âmbito do PNPSO, que
teve o seu início em junho de 2008, leva-nos a pressupor
que a sua maturidade foi alcançada com:

• A conclusão do Sistema de Informação da Saúde
Oral (SISO), de suporte à operação;
• A consolidação dos procedimentos, para a qual
contribuíram os resultados da auditoria e da inspecção
efectuados ao processo de referenciação do PNPSO,
respectivamente pelo Tribunal de Contas e pela
Inspecção Geral das Actividades de Saúde (IGAS);
• A experiência acumulada em consequência de 1,5
milhão de cheques emitidos, mais de um milhão de
utilizados e 3,5 milhões de intervenções médicas
registadas no sistema de informaçâo.

Por isso, foi entendido como possível e seguro, dar início
a uma nova fase do seu desenvolvimento. É chegado o
momento de assegurar, em permanência, que o trabalho
realizado pelos profissionais de medicina dentária que
voluntariamente aderiram e dão corpo a este projecto, é
executado com o rigor indispensável à obtenção dos
resultados esperados. Trata-se de uma exigência da
própria classe, corporizada em especial pela Ordem dos
Médicos Dentistas e perfilhada pelo Ministério da Saúde,
que também a aceita como uma obrigação para com os
seus utentes. Para o efeito, a equipa da Direcção-Geral
da Saúde para a Saúde Oral está a coordenar um
conjunto de acções de preparação de uma auditoria
interna ao processo de referenciação do PNPSO, que
tem por finalidade:

• Avaliar os níveis de execução da intervenção
esperada;
• Avaliar a eficácia dos tratamentos efectuados;
• Identificar e corrigir as más práticas.

Na presente data, já foram ou estão praticamente
concluídas as seguintes etapas:

• Construção do módulo informático, integrado no
SISO;
• Selecção dos 32 auditores (20 efectivos e 12
suplentes), através de concurso público nacional;
• Realização de um teste piloto (efectuado no
Agrupamento de Centros de Saúde do Zêzere e que
decorreu de forma muito satisfatória).

A partir do início de 2012, estarão reunidas as condições

REFERENCIAÇÃO NO ÂMBITO DO PNPSO*:
AUDITORIA INTERNADOPROCESSO
*PNPSO–PROGRAMANACIONALDEPROMOÇÃODASAÚDEORAL

indispensáveis à realização sistemática e permanente
de auditorias ao trabalho realizado por mais de 150
médicos/ano, a nível nacional. Esta actividade é
considerada da maior relevância por todas as
instituições parceiras no projecto, que nos têm
manifestado a sua convicção quanto à
indispensabilidade de se assegurar a sua máxima
eficiência, para que ao esforço financeiro assumido pelo
sector público da saúde, nos últimos três anos superior
a 43 milhões de euros, possam ser associados os
ganhos de saúde que seguramente ocorrerão entre os
utentes do SNS beneficiários dos cuidados ministrados.

Pela equipa da DGS para a Saúde Oral
Rui Calado

Coordenador

É CHEGADO O
MOMENTO DE
ASSEGURAR,

QUE O
PROJECTO É
EXECUTADO

COM O RIGOR
INDISPENSÁVEL

À OBTENÇÃO
DOS

RESULTADOS
ESPERADOS

”

“
Rui Calado

ENSAIO PILOTO
AUDITORIA INTERNA
DO PNPSO
No passado mês de novembro, uma equipa da DGS
efectuou, no ACES do Zêzere, um ensaio piloto de
avaliação do processo de auditoria interna aos
cuidados de saúde oral/medicina dentária
realizados no âmbito do PNPSO. Responderam a um
inquérito e foram rastreados 117 utentes do SNS,
assistidos nos seis meses anteriores à realização do
ensaio por seis médicos dentistas diferentes. A
equipa de auditoria (médico auditor e anotador)
testou a adequação do sistema de informação (SISO)
quanto à recolha de dados da observação e de
imagens de todas as situações patológicas
identificadas. Numa segunda fase, a equipa regional
de auditoria ao PNPSO, com base em informação
produzida pelo SISO, procedeu à análise das
inconformidades identificadas e elaborou relatórios
destinados ao ACES (dados globais) e aos médicos
prestadores da intervenção auditada. A média de
inconformidades classificadas como graves e muito
graves foi de, respectivamente, 1,8 e 0,4 por utente.
A equipa da DGS considera terem sido atingidos os
objectivos do ensaio, em especial pelos elementos
que proporcionou para a melhoria do sistema de
informação em que todo o processo irá assentar.



MARÇO 2012 I I 25

A profissão tem continuado a evoluir
e pode ser vista como um exemplo de
superação, graças à “soma dos
contributos individuais” dos médicos
dentistas ao longo dos anos,
defendeu o bastonário na
comemoração do 22º aniversário da
Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade do Porto (FMDUP),
assinalado a 6 de janeiro de 2012.
“Temos em construção uma visão de
uma profissão mais aberta,
competitiva, com qualidade, com uma
regulação adequada e refinada.
Sobretudo com uma concorrência leal
entre todos os médicos dentistas”,
afirmou o bastonário.
Orlando Monteiro da Silva acrescen-
tou que, “pelo meu lado, continuarei
a estar disponível para esta tarefa”.

DECLARAÇÕESDOBASTONÁRIO
Cheque-dentista
“Num contexto de grande retração
económica, a manutenção de um

oportunidades surgem sempre. E se
não surgem, criam-se. A profissão é
muito mais abrangente do que
alguns querem fazer crer. A medicina
dentária tem de continuar a ser,
nesta ótica, um exemplo de
superação. Temos de continuar a ter
a capacidade de interpretar o país, a
profissão.”
Intervenção vídeo e áudio disponíveis
em http://on.omd.pt/xAHjOj.

programa nacional de saúde pública
na área da medicina dentária, quando
mais de 50 por cento dos programas
de saúde governamentais desapa-
receram, porque não havia
financiamentoparaeles,é importante.”

Contributos individuais
“A profissão será, fundamentalmente,
a soma dos contributos individuais de
cada médico dentista. Não há
messianismos, nesta profissão ou
noutras, à espera que alguém resolva
os problemas que todos temos de
encarar no dia a dia, no nosso
comportamento ético, na relação com
os doentes e a sociedade.”

Profissão abrangente
“Uma vez que estamos numa
faculdade, peço-vos o ênfase à
formação contínua, vocacional ao
longo de toda a vida, à ética - não só
profissional, mas também à ética
pessoal ao longo da vida. As

“A PROFISSÃO CONTINUA A EVOLUIR.
ÉUMEXEMPLODESUPERAÇÃO”

NESTE
MOMENTO
ESTÃO EM FASE
DE CONSULTA
PÚBLICA
NA PÁGINA
ELECTRÓNICA
DA DGS. ASSIM
ACONSELHAMOS
TODOS OS
MÉDICOS
DENTISTAS A
CONSULTAREM
AS MESMAS

”

“Na reunião que decorreu no passado
mês de Outubro com o director-geral
da Saúde, Francisco George, em que
estiveram presentes o bastonário, o
secretário-geral e a directora do
Departamento Jurídico da OMD, foi
manifestado um elevado interesse
em colaborar com o Departamento da
Qualidade da Direção-Geral da Saúde,
uma vez que este departamento
encontra-se a elaborar as normas de
orientação clínica para as diferentes
áreas da medicina.
Após reunião com o director do

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
NORMASDEORIENTAÇÃOCLÍNICA
EMPARCERIACOMAOMD

departamento, Alexandre Diniz, a
OMD validou a “Norma para utilização
de inibidores da COX – 2”, já
preparada e aprovada pela Direcção-
Geral da Saúde (DGS) e nomeou o
colega Pedro Trancoso, para participar
no grupo de trabalho da norma
“Prescrição de antibióticos em pato-
logia dentária” e a colega Filipa Soares
Franco na norma “Prescrição de
analgésicos em patologia dentária”.
Os grupos de trabalho integraram um
representante da Ordem dos Médicos
Dentistas e da Ordem dos Médicos.

Depois de um árduo trabalho,
motivado pelo escasso tempo para
preparar documentos tão extensos,
exigentes e de grande
responsabilidade, as normas
ficaram concluídas no final do ano.
Neste momento estão em fase de
consulta pública na página
electrónica da DGS. Assim
aconselhamos todos os médicos
dentistas a consultarem as
mesmas. Quando forem definiti-
vamente aprovadas, serão também
colocadas na página da OMD.
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RECOMENDAÇÃO

“SISTEMADENOTAÇÃO
DENTÁRIA”
Determina o nº3 do artigo 20º do
Código Deontológico no âmbito dos
deveres do Médico Dentista para com
os doentes a obrigação de abertura
de um ficheiro clínico devidamente
actualizado, onde devem constar a
identificação do médico dentista que
realizou o tratamento, os dados
pessoais do doente, o seu passodo
médico e dentário, observações
clínicas, diagnósticos e tratamentos.
Na esteira do preceito deontológico
acima referido, na elaboração desta
documentação e em particular no
preenchimento da ficha clínica deve o
médico dentista proceder a um
registo cuidadoso, preciso e completo
de todos os dados relevantes do
doente.
O Conselho Deontológico e de
Disciplina tem verificado na diversa
documentação que recepciona para
efeitos disciplinares, designadamente,
documentação clinica ou oficios de

médicos dentistas, diversas
incorreções ou erros referentes à
nomenclatura ou notação das peças
dentárias por referência ao sistema
adoptado pela Ordem dos Médicos
Dentistas da notação de dois dígitos
aprovada pela Federação Dentária
Internacional em 1971 conforme
previsto no nº4 do artigo 4º do
Regulamento nº 501/2011 da Ordem
dos Médicos Dentistas publicado na II
série do Diário da República do dia 23
de Agosto, que se traduz no quadro
em anexo.
Neste sentido, a utilização de
notações diversas do sistema acima
indicado, tais como #12 ou 1.1, por
exemplo, são susceptíveis de criar
confusão em relação a outras
nomenclaturas ou notações, poten-
ciando a ocorrência de erros clínicos.
Acresce que a notação # é geralmente
usada em Medicina com o significado
de fractura, o que poderá ainda

potenciar a ocorrência de mal-
entendidos.
Importa pois clarificar e uniformizar o
sistema de notação das peças
dentárias pelos médicos dentistas de
forma a assegurar uma correcta
interpretação e identificação dos
dados clinicos constantes da ficha
clinica dos doentes.
Nestes termos, atendendo aos
considerandos acima expostos, o
Conselho Deontológico e de Disciplina
recomenda a toda a classe o uso
correcto da notação de dois dígitos
aprovada pela Federação Dentária
Internacional em 1971 conforme
estipulado no nº 4 do art.4º do
Regulamento nº 501/2011 que
aprova a Tabela de Nomenclatura da
Ordem dos Médicos Dentistas, sob
pena de uma utilização diversa ou
incorrecta da mesma poder ser
considerada para efeitos disciplinares
má prática clínica.
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FDI Two-Digit Notation (Notação de dois dígitos)

Upper right – superior direito Upper left – superior esquerdo

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Lower right – inferior direito Lower left – inferior esquerdo

Deciduous teeth (baby teeth) / Dentes Decíduos (dentes de leite)

Upper right – superior direito Upper left – superior esquerdo

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65
85 84 83 82 81 71 72 73 74 75

Lower right – inferior direito Lower left – inferior esquerdo
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Ideia reforçada pelo próprio Código
Deontológico da Ordem dos Médicos
Dentistas porquanto estipula o
mesmo, que o reconhecimento da
competência do médico dentista
assenta essencialmente no saber,
competência e experiência, devendo
o mesmo acompanhar os mais
recentes progressos no plano da
medicina dentária.
Não obstante a relevância dos
cursos de formação, importa
estabelecer alguma segurança na
forma como os mesmos são
veiculados.
Tem-se verificado com alguma
frequência a utilização da
denominação de “Master” na
divulgação de cursos modulares nas

DELIBERAÇÃO

DENOMINAÇÃODOSCURSOS
MODULARES

Considerando o imperativo deontológico de o médico dentista ter de assegurar aos seus doentes a prestação dos
melhores cuidados de saúde, a frequência de acções de formação pode revelar-se de extrema importância na
actualização dos conhecimentos técnicos científicos no âmbito da medicina dentária, com importante reflexo
na qualidade dos tratamentos prestados e na confiança da comunidade nesta área da saúde

estabelecidos no quadro jurídico
nacional, designadamente na Lei nº
74/2006 de 24 de Março. Por
conseguinte, nos termos da Lei, em
circunstância alguma, pode ser
atribuído o título de “Mestre” ou
“Master” aos médicos dentistas que
frequentem um curso de formação
modular.
Nestes termos, tomando em
consideração o supra exposto, o
Conselho Deontológico e de
Disciplina delibera com força
obrigatória geral o seguinte:
Nos cursos de formação de tipo
modular em Medicina Dentária sob
orientação de médicos dentistas,
não pode ser utilizada na divulgação
dos mesmos a denominação de
“Master”, dada a susceptibilidade da
sua confusão com os graus
atribuídos nos termos da Lei pelos
cursos de mestrado estabelecidos
nas Instituições do Ensino Superior
em Portugal.

Emconformidade com a Deliberação sobre a publicidade das penas disciplinares, a qual estabelece
a possibilidade de serem publicados na Revista da OMD os dados relativos às condenações
proferidas no âmbito disciplinar, no que respeita à identificação dos colegas visados, nº de processo
disciplinar, artigos violados e sanção aplicada, publicamos o quadro seguinte com os processos
julgados até ao momento:

Nº do Processo Nome do Arguido Cédula Normas Infringidas Pena Aplicada
Profissional (Código Deontológico e Estatuto)

153 Cris Piessens 1201 artigo 8º - nº 1 do Código Deontológico Advertência

103 Nelson Neves 1865 artigo 8º do Código Deontológico Advertência
e Recomendação nº 1/2008 do CDD
sobre Realização de Estudo Radiográfico

108 Jacek Knyszewski 1246 artigo 20º e artigo 13º, nº 1, Advertência
ambos do Código Deontológico
e Informação do CDD sobre
os termos de Arquivo e Ficheiro Clínico

158 Pedro Fernandes 2700 artigo 16º, nº 1 do Código Deontológico Advertência
da Fonseca e artigo nº 12, nº 1 al. b) do Estatuto

mais diversas matérias. Tal
designação, ainda que em língua
inglesa, poderá criar confusão com
os títulos académicos perfeitamente
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O encontro serviu também para
assinalar o 50º aniversário do CED e
o seu presidente, Wolfgang Doneus,
relembrou que o CED foi inicialmente
criado, em 1961, como Dental
Liaison Committee (DLC) com a
finalidade de cooperar com a
Comissão Europeia, no acom-
panhamento e desenvolvimento da
legislação referente às Directivas
sobre saúde oral e medicina
dentária.
Entre os seus projectos iniciais, o DLC

alteração da sua designação em
assembleia-geral, realizada em maio
de 2006, na cidade do Porto, para
Council of European Dentists.
O CED é hoje um organismo
totalmente autónomo em termos
políticos e independente, no trabalho
que desenvolve, dos interesses das
instituições europeias, dos governos
nacionais e da indústria. O CED
representa actualmente mais de
334 mil médicos dentistas de toda a

desenvolveu uma posição sobre a
equivalência de diplomas e
qualificações dos então seis Estados-
membros da UE, um assunto que
ainda hoje está no topo da agenda
do CED. Ao longo dos anos, o leque
de assuntos de interesse foi
alargado, passando a abranger todas
as grandes questões relacionadas
com o exercício da profissão e o
estado da saúde oral na Europa. O
amadurecimento do CED, como
organização política, culminou com a

CED APROVOU DUAS RESOLUÇÕES

PRÁTICARESPONSÁVEL
ECÓDIGODECONTROLO
DE INFEÇÃO

Decorreu no passado dia 18 de novembro, em Bruxelas, a assembleia-geral do Conselho
Europeu dos Médicos Dentistas (CED), estrutura sem fins lucrativos que agrupa as
organizações nacionais de medicina dentária de todos os países da União Europeia (UE)
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Europa e é composto por 32
associações profissionais.
Na assembleia-geral a OMD esteve
representada pelos colegas Paulo
Melo e João Aquino, tendo sido
observadores o bastonário, Orlando
Monteiro da Silva e a directora do
departamento jurídico, Filipa
Carvalho Marques.
Durante a assembleia-geral foram
aprovadas, por unanimidade, uma
série de recomendações para
práticas responsáveis que visam
minimizar o impacto ambiental do
uso do amálgama dentário, que
incluem o uso de separadores de

implementadas há alguns anos no
nosso país.
Os médicos dentistas europeus
recomendaram também mais
investigação sobre materiais alter-
nativos, uma vez que a comunidade
científica ainda não está
devidamente preparada para
demonstrar os seus riscos
emergentes e as evidências relativas
à toxicologia destes materiais é um
trabalho que ainda está em curso.

Recorde-se que o CED adoptou uma
resolução sobre amálgama dentária,
a 19 novembro de 2010,
salientando que é um material de
restauração dentária seguro e
altamente eficaz. Esta é uma posição
consensual da profissão a nível
mundial, devido à facilidade de
utilização, durabilidade e
custo/eficácia.
A Comissão Europeia está
actualmente a rever o impacto
ambiental do uso de amálgamas
dentárias, de acordo com a
revisão da Estratégia Comunitária
sobre o Mercúrio e com as
conclusões do Conselho, de 14
de março de 2011.
O CED aprovou também o Código de
Controle de Infecção que
estabelece os princípios a que todos
os médicos dentistas devem aderir a
fim de prevenir e redu-
zir infecções em ambientes clínicos. A
resolução sublinha a responsa-
bilidade geral dos médios
dentistas para implementar a
descontaminação, limpeza,
desinfecção, esterilização, gestão de
resíduos e uma variedade de
procedimentos de higiene
necessários para garantir a
segurança dos pacientes e dos
elementos que compõem a sua
equipa de trabalho. Trata-se de um
conjunto de recomendações
extremamente úteis e que se
aconselha a consulta.
As resoluções estão disponíveis para
consulta no site da OMD em……….

amálgama que respeitam as normas
ISO e que estejam em bom estado de
manutenção e funcionamento. Os
médicos dentistas foram
incentivados a usar apenas
amálgama encapsulada e a cumprir
integralmente com as normas de
gestão de resíduos, nomeadamente
a Directiva 2008/96/EC. A
separação adequada dos resíduos
de amálgama deverá ser assegurada
e a gestão dos resíduos efectuada
apenas por empresas licenciadas
que garantam uma correcta
reciclagem. Todas estas
recomendações já se encontram
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