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“Sempre que a ação profissional, académica ou
política de um cidadão, seja qual for a sua área
profissional de atuação, tenha contribuído ou
contribua de forma relevante e inequívoca para o
desenvolvimento da medicina dentária e
melhores condições para a saúde oral, em
Portugal, seja a nível técnico e/ou científico, seja
para a defesa da saúde pública, e que de igual
modo se identifique com os ideais e princípios da
Ordem dos Médicos Dentistas, deverá merecer a
consideração e ponderação do Conselho Diretivo
para atribuição deste galardão” (Regulamento de
Atribuição da Medalha de Ouro da Ordem dos
Médicos Dentistas).

Considerando os pressupostos acima
mencionados, propus ao Conselho Diretivo, o que
foi aprovado por unanimidade, a atribuição da
Medalha de Ouro da OMD ao Senhor Dr. Carlos
César, presidente do Governo Regional da Região
Autónoma dos Açores.
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PROPUS AO CONSELHO
DIRETIVO, O QUE FOI

APROVADO POR
UNANIMIDADE,
A ATRIBUIÇÃO

DA MEDALHA DE OURO
DA OMD AO SENHOR
DR. CARLOS CÉSAR,

EX-PRESIDENTE
DO GOVERNO REGIONAL
DA REGIÃO AUTÓNOMA

DOS AÇORES

”

“

Resenha histórica do propósito apresentado:
Até 1996 havia apenas três médicos dentistas
nos quadros dos centros de saúde da Região
Autónoma dos Açores (RAA). Nesse mesmo ano,
o Dr. Carlos César toma posse como presidente
da RAA. Desde então, o panorama da saúde oral
e dos profissionais da medicina dentária deu um
salto, quer qualitativo, quer significativo, em
termos de valências e do aumento do número de
médicos dentistas a prestarem cuidados de
saúde oral nos centros de saúde dos Açores.
Atualmente a RAA conta com cerca de 19
médicos dentistas a exercerem a profissão em
centros de saúde.

São exceção os centros de saúde das ilhas do
Faial e do Corvo que, apesar de possuírem
equipamento necessário e adequado para
consultas de medicina dentária, não têm em
permanência médico dentista.
Isto devido à reduzida população de ambas as

ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE OURO DA OMD
AO PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES



O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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ilhas não o justificarem, no entanto,
disponibilizam as consultas necessárias à
população, deslocando-se, quando necessário, o
médico dentista do centro de saúde da ilha das
Flores, para o efeito.
Até à presente data, e desde que o Dr. Carlos
César lidera a presidência do Governo Regional
dos Açores, foram equipados com material de
medicina dentária 15 dos 16 centros de saúde
existentes na RAA. A exceção é o Centro de Saúde
da Horta. Há depois os centros de saúde de Angra
do Heroísmo e de Ponta Delgada que possuem
dois consultórios cada e foram renovados e
reequipados recentemente.

O Programa Regional de Saúde Oral é do cunho
do Dr. Carlos César, com uma grande aposta na
saúde escolar e na prevenção. Com a sua
presidência foi criado o BISO-Boletim Individual
de Saúde Oral e que até hoje apenas existe na
RAA. Todos os médicos dentistas que exercem no
privado na RAA estão incluídos na Convenção do
Serviço Regional de Saúde que dá direito a que
uma grande parte dos procedimentos clínicos
efetuados no sector privado, pelos médicos
dentistas inscritos na Direção Regional de Saúde,
sejam parcialmente reembolsados.

Não poderia a profissão ignorar este enorme
contributo.
E reconhecê-lo, através da atribuição do mais alto
galardão da medicina dentária portuguesa na

cerimónia de abertura do XXI Congresso.

Recorde-se que no passado, a Medalha de Ouro
da OMD foi atribuída às seguintes personalidades:

•João Carvalho, primeiro presidente da
Associação Profissional dos Médicos Dentistas
(em 2008)
•António Correia de Campos, ex-ministro da
Saúde (2008)
•Armando Simões dos Santos, ex-diretor da
Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade de Lisboa, a título póstumo
(2007)
•João Maló de Abreu, diretor do Departamento
de Medicina Dentária, Estomatologia e Cirurgia
Maxilo-Facial da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra (2007)
•Fernando Martins Peres, ex-presidente do
Conselho Diretivo e professor catedrático da
Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade do Porto (2007)
•Jorge Sampaio, Presidente da República
Portuguesa (2004)

Muito obrigado Sr. Dr.Carlos César!



aconteceu...

MÉDICO DENTISTA PORTUGUÊS
ELEITO PARA
COMITÉ DA SAÚDE
PÚBLICA DA FDI
O Secretário-geral da OMD, Paulo Ribeiro
de Melo, foi eleito para o Comité da Saúde
Pública da Federação Dentária
Internacional (FDI), durante o seu congresso
anual que decorreu em Hong Kong, de 29
de agosto a 1 de setembro.
Este comité, um dos mais importantes da
FDI, é responsável pelo desenvolvimento de
ações na área da promoção e prevenção da
saúde oral em países menos desenvolvidos,
tendo atualmente em curso projetos como
oLive.Learn.LaugheoGlobalCaries Initiative.
Na sua intervenção perante os conferen-
cistas, Paulo Ribeiro de Melo salientou o
papel que a FDI desempenha na saúde oral,
em todo o mundo: “As questões políticas e
científicas sobre a prática da medicina
dentária, bem como toda a atividade
relacionada com ações de prevenção das
doenças orais, representam um esforço
da FDI em direção a um objetivo principal:
fornecer as ferramentas mais adequadas a
cada país para melhorar a saúde oral em
todo o mundo”.

Paulo Ribeiro de Melo exerce
medicina dentária há 25 anos.
Ocupa o cargo de secretário-
geral da OMD desde 2010 e é
professor associado da
Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade do Porto. É
também membro da Comissão
de Acompanhamento Externo do
Programa Nacional de Promoção
de Saúde Oral da Direção-Geral
da Saúde (DGS), desde 2008 e
membro da comissão para o 3º
estudo Nacional das Doenças
Orais da DGS.
Com esta eleição, a presença
portuguesa na FDI fica ainda
mais reforçada, bem como o

prestígio internacional da Ordem dos
Médicos Dentistas.

COM ESTA
ELEIÇÃO, A
PRESENÇA
PORTUGUESA
NA FDI FICA
AINDA MAIS
REFORÇADA,
BEM COMO
O PRESTÍGIO
INTERNACIONAL
DA ORDEM
DOS MÉDICOS
DENTISTAS

”

“

A ELEVADA
ADESÃO DE

PARTICIPANTES
QUE SE TEM
VERIFICADO

DESDE A
PRIMEIRA
EDIÇÃO EM
2010, TEM

MOTIVADO A
SUA REPETIÇÃO
AO LONGO DOS
ANOS, ESTANDO

PREVISTA
JÁ A SUA

REALIZAÇÃO
PARA 2013

”

“

JOVENS MÉDICOS DENTISTAS
PREPARAR A ENTRADA
NO MERCADO
DE TRABALHO
Mais de uma centena de jovens médicos dentistas
participaram nos cursos de introdução à atividade
clínica que se realizaram no Porto, a 20 de setembro, e
em Lisboa, a 4 de outubro.
Integrado no programa de formação contínua da OMD
e em colaboração estreita com o Conselho Geral dos
Jovens Médicos Dentistas, os cursos foram divididos
em cinco módulos distintos, distribuídos por uma
manhã, onde foram abordadas as áreas de particular
interesse para quem inicia o seu percurso profissional,
tais como: “O médico dentista ”, “O que necessito para
iniciar a profissão de médico dentista”, “À procura do
primeiro emprego”, “Deontologia e ética” e ainda o
“Exercício profissional”.
Estes cursos permitem disponibilizar, de forma
sistematizada, uma quantidade de informação crucial e
necessária para quem chega ao mercado de trabalho e
pretende iniciar a profissão de médico dentista em
Portugal ou no estrangeiro.
A elevada adesão de participantes que se tem
verificado desde a primeira edição em 2010, tem
motivado a sua repetição ao longo dos anos, estando
prevista já a sua realização para 2013.
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CNOP NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
ORDENS PROFISSIONAIS
APRESENTAM CONTRIBUTOS
SOBRE NOVA LEGISLAÇÃO
Decorreu no passado dia 20 de setembro, a discussão e votação na
generalidade da proposta de Lei 87/XII/1ª sobre a Lei-quadro das Associações
Públicas Profissionais.
Aprovada na generalidade, com os votos a favor dos partidos da coligação e
a abstenção de toda a oposição, o debate contou com a intervenção do
ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, e dos deputados
Clara Marques Mendes (PSD), Artur Rêgo (CDS-PP), Luísa Salgueiro (PS), Rita
Rato (PCP) e Mariana Aiveca (BE).
No dia 2 de outubro, as Ordens Profissionais, através do CNOP, foram
novamente ouvidas na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar
de Segurança Social e Trabalho, presidida pelo deputado José Manuel
Canavarro.
“Tivemos oportunidade de entregar aos deputados um documento
consensual, decorrente das posições já anteriormente assumidas pelo
CNOP”, afirmou Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP. “Temos
legítimas expectativas que os nossos contributos venham a ser
considerados no debate em sede de especialidade na Assembleia da
República”, acrescentou.
A delegação do CNOP foi liderada pelo seu presidente e também bastonário
da Ordem dos Médicos Dentistas, acompanhado por João Belo Rodeia,
presidente da Ordem dos Arquitetos, e Telmo Mourinho Baptista, bastonário
da Ordem dos Psicólogos.
Consulte no site da OMD, em http://on.omd.pt/Rivbn5, a entrevista com
Orlando Monteiro da Silva, ao Expresso, sobre a nova legislação aplicada às
ordens profissionais.

COLÉGIO
DE ESPECIALIDADE
DE ORTODONTIA
EXAMES
DE ACESSO
DECORRERAM
NO PORTO
Os exames de acesso ao
título de especialidade de ortodontia
realizaram-se nos dias 28 e
29 de setembro de 2012, no Porto
Palácio Congress Hotel & SPA, na
cidade do Porto.
O júri dos exames foi constituído
pelos colegas Luís Jardim (presidente
do júri), Armandino Alves e Nuno
Montezuma de Carvalho (vogais) e
Fernando R. Peres e Pedro Mariano
Pereira (vogais suplentes).

RESULTADOS
DOS EXAMES REALIZADOS

Dia 28 de Setembro de 2012
Paula Bebiano
CP Nº 1978 – Aprovada
Cristina Figueiredo
CP Nº 3028 – Aprovada
Duarte Senra
CP Nº 3162 – Aprovado com distinção

Dia 29 de Setembro de 2012
Telmo Moreira
CP Nº 2947 – Aprovado

TEMOS
LEGÍTIMAS
EXPECTATIVAS
QUE OS
NOSSOS
CONTRIBUTOS
VENHAM A SER
CONSIDERADOS
NO DEBATE EM
SEDE DE
ESPECIALIDADE
NA
ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA

”

“
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O JÚRI DOS
EXAMES FOI
CONSTITUÍDO

PELOS
COLEGAS LUÍS

JARDIM,
ARMANDINO
ALVES, NUNO
MONTEZUMA

DE CARVALHO,
FERNANDO
R. PERES
E PEDRO
MARIANO
PEREIRA

”

“



Estreia à vista. Navegue, no iPhone ou Android, pelos conteúdos do congresso, de novembro
próximo. As palestras, apresentações científicas, conferencistas e demais informações estarão
acessíveis na futura aplicação móvel da Ordem dos Médicos Dentistas.
Através desta aplicação, também disponível para tablets, ainda poderá ler as últimas notícias,
conhecer os cursos de formação contínua e aceder à sua área de membro, com os mesmos dados
que utiliza no site.
Mas há mais novidades. A começar pela própria inscrição online no congresso. Só precisa entrar no
site e dar dois cliques. Segundos depois recebe um email com as referências de pagamento

Multibanco.
Com isto, conseguimos oferecer valores de inscrição
mais acessíveis. E, sem dúvida, garantir um processo
de inscrição mais cómodo que o tradicional em papel.
A inscrição online também funciona para assistentes
dentários, estudantes e outras categorias.

Durante os dias do congresso...
Este ano, serão atribuídos prémios às melhores
apresentações científicas. E os congressistas
também poderão votar nos pósteres.

Com tanta oferta, desde as palestras com
conferencistas de topo ou a maior Expo-Dentária
de sempre, não se preocupe se chegar ao fim do
dia com a sensação que perdeu algo. Vamos
enviar-lhe resumos diários por email, que vão
mantê-lo ao corrente de tudo o que se passou
no recinto da Exponor, em Matosinhos.

Também a nossa página do Facebook será
costantemente atualizada com fotos e
informações úteis. Por isso, não esqueça que
estamos emwww.facebook.com/omdpt.

Aproveite o congresso para conviver com
amigos que já não vê há muito. A hora de
almoço é uma ótima oportunidade. Terá ao
seu dispor uma confeitaria, a Pans & Ca, um
restaurante self service e outro buffet, onde
estarão disponíveis múltiplas alternativas de
almoço.

Esperamos por si no XXI Congresso da
Ordem dos Médicos Dentistas. Visite-nos
online emwww.omd.pt/congresso. Até já.
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vai acontecer...

ANTES, DURANTE E DEPOIS
CONGRESSO NA PALMA DA MÃO ATRAVÉS DESTA

APLICAÇÃO,
TAMBÉM
DISPONÍVEL
PARA TABLETS,
AINDA PODERÁ
LER AS
ÚLTIMAS
NOTÍCIAS,
CONHECER
OS CURSOS
DE FORMAÇÃO
CONTÍNUA
E ACEDER À
SUA ÁREA DE
MEMBRO, COM
OS MESMOS
DADOS QUE
UTILIZA
NO SITE

”

“

MAS HÁ MAIS
NOVIDADES.
A COMEÇAR
PELA PRÓPRIA
INSCRIÇÃO
ONLINE NO
CONGRESSO.
SÓ PRECISA
ENTRAR NO
SITE E DAR
DOIS CLIQUES.
SEGUNDOS
DEPOIS
RECEBE UM
EMAIL COM AS
REFERÊNCIAS
DE PAGAMENTO
MULTIBANCO

”

“



TRIÉNIO 2013/2015
ELEIÇÃO DOS
ÓRGÃOS SOCIAIS
1 DE DEZEMBRO
Iniciado o processo eleitoral para
eleição dos corpos sociais da Ordem
dos Médicos Dentistas para o triénio
2013/2015 e após constituição e
reunião da Comissão Eleitoral, foram
apresentadas e aceites as seguintes
listas já afixadas na sede e nas
respetivas delegações de Lisboa e
das regiões autónomas dos Açores e
da Madeira:

Lista A
Para Bastonário e órgãos diretivos,
tendo como candidato a bastonário
o colega Orlando Monteiro da Silva.

Lista B
Para o Conselho Deontológico e de
Disciplina, tendo como candidato a
presidente o colega Luís Filipe
Correia.

Lista C
Para o Conselho Deontológico e de
Disciplina, tendo como candidato a
presidente o colega Américo dos
Santos Afonso.

O ato eleitoral decorrerá no dia 1 de
dezembro de 2012, conforme data
afixada na sede da OMD e demais
espaços físicos da OMD.
Na sede da OMD encontram-se
ainda disponíveis para consulta os
cadernos eleitorais provisórios.

Posteriormente, nos termos regula-
mentares aplicáveis, será divulgada
informação adicional sobre o
processo eleitoral, designadamente
quanto à composição das listas
candidatas.

OS
RESULTADOS
DOS
INQUÉRITOS
ENVIADOS
À CLASSE,
PELA OMD,
SOBRE
SEGUROS E
EMPREGO,
FARÃO PARTE
DE DOIS
ESTUDOS A
APRESENTAR
BREVEMENTE

”

“

SEGUROS E EMPREGO
Os resultados dos inquéritos enviados à classe, pela OMD, sobre seguros e
emprego, farão parte de dois estudos a apresentar brevemente.

Seguros
O primeiro estudo, sobre seguros, planos e convenções em medicina dentária,
terá uma extensa cobertura na próxima edição da Revista OMD, a apresentar
durante o congresso.
A OMD encontra-se a analisar, numa perspetiva de proteção da saúde pública
e de valorização da profissão, a atuação de seguradoras, convenções,
subsistemas e planos de saúde com os quais os médicos dentistas
estabelecem ou possam estabelecer relações contratuais.

Emprego
Já o estudo sobre a situação profissional dos médicos dentistas em 2012 será
apresentado numa sessão durante o congresso de novembro. Posteriormente,
também merecerá uma extensa análise na Revista OMD.
Desde 2006 que a Ordem dos Médicos Dentistas publica este estudo,
realizado em parceria com o Instituto de Saúde Pública - Departamento de
Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.
Relativamente aos estudos dos anos anteriores, a edição 2012 terá novas
vertentes adaptadas à evolução da sociedade e da profissão.

Forte adesão
A OMD agradece a colaboração e o empenho dos milhares de médicos
dentistas que preencheram os inquéritos. A sua colaboração foi fundamental
para que a OMD possa obter um diagnóstico preciso da situação e continuar
a tomar as medidas adequadas para os objetivos atrás assinalados.

ELEIÇÃO
DOS ÓRGÃOS
SOCIAIS A 1

DE DEZEMBRO
DE 2012

”

“
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AFederaçãoDentária Internacional
(FDI), em estreita parceria com a
OMD, assinalou o Dia Mundial da
Saúde Oral, com a apresentação
pública do documento “Visão 2020”,
como uma resposta estratégica face
aos principais desafios que a saúde
oral enfrenta e um contributo
significativo para a melhoria da
saúde oral global durante a próxima
década. Como o próprio nome diz, é

uma Visão, que abre o caminho para
um novo modelo de cuidados de
saúde oral liderado por médicos
dentistas, em colaboração com um
vasto grupo de outros intervenientes.
A saúde oral é uma componente
essencial da saúde geral, e um índice
elevado de saúde oral é um direito
humano fundamental. O papel da
medicina dentária é auxiliar a
população e os responsáveis

políticos a melhorar a saúde através
de um elevado índice de saúde oral.
A FDI e as suas associações membro
devem posicionar-se na linha da
frente para identificar desafios e
oportunidades e defender causas
em benefício dos nossos doentes, da
nossa profissão e dos nossos
governos.
Entre as situações que devem ser
devida e oportunamente conside-

FDI VISÃO 2020

UMAREFLEXÃO
ESTRATÉGICASOBRE
OFUTURODAPROFISSÃO
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A FDI ESTIMA
AINDA QUE A
CÁRIE DENTÁRIA
AFETE A
MAIORIA
DOS ADULTOS
E 60 A 90%
DAS CRIANÇAS
EM IDADE
ESCOLAR,
CAUSANDO
ANUALMENTE
MILHÕES
DE FALTAS
ESCOLARES

”

“

radas e geridas, podemos enumerar
as seguintes desigualdades que
persistem na saúde oral: falta de
acesso a cuidados de saúde oral;
custo incomportável dos tratamentos
dentários em muitos locais; aumento
demográfico e população enve-
lhecida; migração dos profissionais
de saúde oral; turismo dentário;
emergência de novos modelos
educacionais; crescente distribuição
de tarefas entre os profissionais de
saúde oral; processos legislativos em
curso relativos a uma utilização
segura de materiais dentários; e o
aumento da utilização de tecnologias
da informação e comunicação em
todos os segmentos das nossas
vidas e profissões. Estes fatores
podem ser encarados como desafios
insuperáveis e esmagadores, ou pelo
contrário, como oportunidades
únicas para remodelar a profissão e
melhor preparar os profissionais
para o futuro.
Ao longo do tempo, a saúde oral tem
adotado uma abordagem fortemente
centrada no tratamento, em
detrimento da prevenção da doença e
promoção da saúde oral. Esta
abordagem apresenta, no entanto,
limitações. Globalmente, o encargo
com as doenças orais permanece
elevadoeotradicionalmodelocurativo
de cuidados de saúde oral apresenta
custos demasiado elevados, em
termos de recursos humanos e
financeiros, para permanecer viável
face à crescente procura.
A doença oral – como a cárie
dentária, as doenças periodontais ou
o cancro oral – é a quarta doença
mais dispendiosa de tratar em todo o
mundo, de acordo com a OMS,
sendo também uma das de mais
fácil prevenção. A FDI estima ainda
que a cárie dentária afete a maioria
dos adultos e 60 a 90% das crianças
em idade escolar, causando
anualmente milhões de faltas
escolares. A nível global, a
periodontite é das principais causas
da perda de dentes nos adultos, e o

cancro oral é o oitavo mais comum e
mais dispendioso.
Durante décadas, a saúde oral não
conseguiu ser considerada como
uma questão merecedora de um
lugar de topo nas agendas dos
governos e organizações interna-
cionais, talvez devido ao facto de que
um baixo índice de saúde oral afeta a
morbilidade e não a mortalidade.
Contudo, nos últimos anos, verificou-
se um aumento na perceção da
saúde oral como parte integrante da
saúde geral, e observou-se uma
mudança positiva em relação à
inclusão da saúde oral na saúde
geral. Esta mudança foi iniciada pelo
Relatório do Cirurgião-Geral dos
Estados Unidos em 2000. Foi aceite
pela OMS em 2002, quando o
Programa de Saúde Oral Global
salientou que a saúde oral é parte
integrante e essencial da saúde geral
e um fator determinante na
qualidade de vida. Mais
recentemente, uma resolução da
OMS apelou à integração da saúde
oral nos programas de prevenção
das doenças crónicas.
O relatório agora apresentado define

cinco áreas prioritárias para um novo
modelo que se quer mais justo e
eficaz: 1) Dar resposta à crescente
necessidade e procura de cuidados
de saúde oral; 2) Alargar o papel dos
profissionais de saúde oral; 3)
Construir um modelo educacional
responsivo; 4) Atenuar os impactos
da dinâmica socioeconómica; 5)
Promover investigação e tecnologia
essenciais e translacionais.
Para Orlando Monteiro da Silva,
bastonário da OMD e presidente da
FDI, “a saúde oral é um direito
humano básico e a sua contribuição
é fundamental para uma boa
qualidade de vida. Há uma ligação
estreita entre saúde oral e outras
doenças crónicas potencialmente
fatais. As doenças orais partilham
fatores de risco comasDoençasNão
Transmissíveis (DNT) mais comuns,
tais como as doenças cardio-
vasculares ou a diabetes. É
expectável que à medida que se
agravemasdoenças orais, se assista
a uma maior incidência de todas as
doenças associadas, com um custo
tremendo para a sociedade.”

...
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De acordo com o Fórum Económico
Mundial, o impacto económico global
das cinco principais DNT –
cardiovasculares, respiratórias cró-
nicas, cancro, diabetes e problemas
de saúde mental – pode ascender a
um total de 47 triliões de dólares em
2030. Um valor que representa
aproximadamente 4% do PIB mundial
anual.
O relatório chama ainda a atenção
para as enormes desigualdades no
acesso a cuidados de saúde
adequados. De acordo com o estudo,
a nível global, apenas 60% da
população mundial disfruta de acesso
a cuidados de saúde oral adequados,
variando entre os 21,2% no Burkina
Faso e os 94,3% na Eslováquia.
A densidade de médicos dentistas

qualificados varia entre 1 médico
dentista por 560 pessoas na Croácia
e 1 médico dentista por 1.278.446
na Etiópia. Refletindo um forte
gradiente social, em quase todos os
países, os adultos mais favorecidos
disfrutam de um maior acesso,
comparativamente com os menos
favorecidos.
Como termo de comparação, Portu-
gal, de acordo com o documento “Os
Números da Ordem – Estatísticas
2012”, regista atualmente um
médico dentista por cada 1.503
habitantes.
Estas desigualdades têm causas
distintas entre países, tais como a
desigual distribuição geográfica de
profissionais qualificados a nível
mundial, mas também dentro dos

próprios países, tais como a
incapacidade de custear tratamentos
orais em alguns segmentos da
população.
“O ‘Visão2020’ éumdocumentoque
tem por objetivo ser inspirador e
motivador, e temos a convicção de
que se trata de uma sólida base de
trabalho para moldar o futuro da
saúde oral nos próximos anos. Os
desafios identificadosdevemreceber
a atenção devida e os recursos
suficientes paraumeficaz combateà
propagação da doença oral. Urge
atuar no imediato para evitar danos
maiores no futuro”, afirma Orlando
Monteiro da Silva.

Leia o documento na íntegra em
http://on.omd.pt/OqTHLm

A NÍVEL GLOBAL,
APENAS 60%
DA POPULAÇÃO
MUNDIAL
DISFRUTA
DE ACESSO
A CUIDADOS
DE SAÚDE ORAL
ADEQUADOS,
VARIANDO
ENTRE OS 21,2%
NO BURKINA
FASO E OS
94,3% NA
ESLOVÁQUIA

”

“
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Quando voltamos das férias de verão
temos sempre uma sensação de que
vamos iniciar um período de trabalho que
necessariamente deve ser diferente
daquele que terminou, com mais tempo
para ler, para iniciar uma formação
científica numa área para a qual vimos
amealhando as nossas economias, ou
mais tempo para estar com a família ou
para relaxar. Tentar
assegurar os bons hábitos
adquiridos nas férias
(mesmo quando estas não
foram tão relaxantes e
reparadoras) e não repetir
os mesmos erros que nos
desgastaram e fizeram ir
para férias exaustos, são
objetivos mais ou menos
universais.
Ao regressar este ano das
férias, acresce a forte
sensação de que temos de
mudar ainda mais os
nossos hábitos, que temos
de oferecer mais e receber em troca
menos, porque o contexto atual do país e
da nossa profissão em particular, assim o
exige, mas será que isso ainda é possível?
A proliferação de clínicas low-cost e
franchisadas é preocupante. Parece que
nos esquecemos, que o que sempre nos
marcou como médicos dentistas dos
demais profissionais da saúde oral foi o
facto de sermos profissionais liberais

jovens entusiasmados numa formação
científica e técnica sólida e não na forma
mais ou menos dourada como esta é
apresentada. Os tempos mudaram e a forma
como estes conhecimentos chegam ao
“consumidor final” é importante, mas
parece-me que, mesmo assim, o curriculum
vitae do médico dentista, as suas
publicações e os cursos que frequentou não

podem ser menos
importantes. Todos temos a
noção que o espaço desta
revista devia ser pequeno
para o número de médicos
dentistas que temos na
Ordem, que devia haver uma
lista de espera para aqueles
que querem ver publicado o
seu trabalho ou a sua
opinião, mas não é assim.
Caros colegas, está na hora
de mudar hábitos, de gerir
de forma diferente o nosso
tempo, queremos e
desejamos ideias novas,

conteúdos diferentes, publicar também é
uma forma de realização profissional. Numa
época de decadência económica e social é
fácil cair na infertilidade intelectual, se esta
não for estimulada. Aos colegas que
partilham estes sentimentos, por favor não
os deixem morrer, alimentem-nos.
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Pedro Nicolau
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IMPLANTOLOGIA

REABILITAÇÃO ORAL FIXA SOBRE IMPLANTES NUM DOENTE
PERIODONTAL - CASO CLÍNICO

INTRODUÇÃO
A reabilitação com implantes em pacientes
parcialmente edêntulos é frequente na medicina
dentária actual.
É usual encontrarmos pacientes periodontalmente
comprometidos, nos quais os biofilmes
subgengivais podem abrigar agentes patogénicos
que participam também no processo de reabsorção
de osso em redor dos implantes (1;2).
A gengivite é uma inflamação induzida por bactérias,
envolvendo a região da gengiva marginal acima da
crista óssea e próxima ao dente natural. A
periodontite em redor do dente é, por sua vez,
caracterizada pela proliferação apical e ulceração
do epitélio juncional, perda progressiva de inserção
conjuntiva e perda do osso alveolar.
Os tecidos duros e moles em redor dos implantes
osteointegrados apresentam algumas semelhanças
com o periodonto no dente natural. Assim, tal como
a periodontite não tratada pode levar à perda dos
dentes naturais, a peri-implantite, que se define
como uma lesão inflamatória que afecta os tecidos
peri-implantares com perda de suporte ósseo, pode
levar à perda do mesmo (1;2;3). O seu diagnóstico
estabelece-se quando em simultâneo ao
sangramento à sondagem existe evidência
radiográfica de perda de osso de suporte.
Clinicamente é frequente também encontrar-se
supuração, profundidade de sondagem superior a
5 mm ou retração da mucosa (3).
Desta forma a avaliação da condição periodontal é
fundamental no diagnóstico e planeamento clínico,
pois é fulcral na hora de decidir que peças dentárias
têm viabilidade para serem mantidas, bem como,
se o paciente se encontra apto para a colocação de
implantes (1;2;4).
O periodontograma, que consiste na medição dos
índices de placa bacteriana, índice hemorrágico,
profundidade de sondagem, mobilidade dentária,
exsudado à pressão e envolvimentos de furca,
deverá ser feito de forma a caracterizar com rigor a
situação inicial.
São condições consensuais a verificar, antes da
colocação dos implantes, índice de placa bacteriana
<20%, índice de hemorragia ≤25%, profundidade de
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RESUMO
A reabilitação na zona estética com carga imediata possibilita a colocação de
dentes fixos provisórios imediatamente após a cirurgia. No entanto este
tratamento é condicionado por diversos factores como posição do implante,
quantidade de osso, presença ou não de dentes adjacentes, qualidade e
quantidade dos tecidos moles, bem como as expectativas do paciente.
Este artigo relata um caso clínico de um doente periodontal que foi reabilitado
com implantes utilizando carga imediata na região anterior da maxila e mandíbula
e carga diferida na região posterior da mandíbula, após estabilização da doença
periodontal.

ABSTRACT
Rehabilitation of the aesthetic zone with immediate loading on implants allows
the placement of provisional fixed teeth immediately after the surgery.
However, this treatment depends on several factors, such as implant positioning,
bone amount, neighbouring teeth, quality and quantity of soft tissue as well as
patient’s own expectations.
This article describes a clinical case of a periodontal patient who has undergone
restoration using immediate loading on implants in the aesthetic zone of maxilla
and mandible and implants at posterior zone of mandible, after stabilization of
periodontal disease.

Palavras-chave: reabilitação, implantes, doença periodontal, peri-implantite
Keywords: rehabilitation, implants, periodontal disease, peri-implantitis
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sondagem inferior a 5mm e ausência de lesões de furca e dor (5).
Nos casos de pacientes com doença periodontal, o tratamento
prévio à colocação de implantes, tem como objectivo reduzir os
agentes patogénicos, e criar condições mais favoráveis para o
sucesso dos implantes. Para isso será necessário motivar e
consciencializar o paciente da importância de diminuir os índices de
placa bacteriana e clinicamente efectuar a remoção do cálculo
supra e infra-gengival através de destartarização ultrassónica e
curetagens, bem como seguir um programa de terapia de suporte
que envolva consultas em intervalos regulares, nas quais serão
reavaliados todos os parâmetros do periodontograma acima
referidos.
Após a colocação de implantes as visitas de controlo periodontal
são de extrema importância e poderão ter uma periodicidade
mensal, bimensal, trimestral, semestral ou anual, dependente do
procedimento cirúrgico efectuado e da monitorização dos índices de
placa bacteriana, índice hemorragia e profundidade de sondagem
na zona peri-implantar. A remoção das estruturas sobre implantes
é crucial para que seja possível, em alguns casos, avaliar
clinicamente e de forma precoce prováveis locais de mucosite e
peri-implantite. Devemos salientar que estudos recentes referem
que a existência isolada de hemorragia na zona peri-implantar não
é indicativa por si só de doença. Nesse estudo 81,4 % dos implantes
apresentavam hemorragia à sondagem mas apenas 5,1% desses
casos tinham perda óssea(6). (Ver Tabela I)

OBJETIVO
Pretende-se com este artigo mostrar que cuidados e meios devem
ser utilizados antes, durante e após a reabilitação com implantes
de um doente periodontal.

DESCRIÇÃO DO CASO

História clínica: Paciente sexo masculino, 44 anos,
saudável, não fumador.
Linha de sorriso baixa, biotipo gengival grosso.
Periodontite crónica moderada generalizada.

Motivo da consulta: “ não gosto dos dentes apinhados
e as gengivas sangram” SIC

Plano de tratamento: A principal preocupação do paciente era o
apinhamento dentário, logo foi proposto tratamento
ortodôntico com aparelho fixo maxilar e mandibular durante
24 meses.
O paciente recusou e pediu uma alternativa com resultados
imediatos.
Para tal, e com base no exame clínico e radiográfico (figuras
1, 2 e 3), foi proposto o “sacrifício” das peças dentárias
13;12;11;21;22;23;33;32;31;31;42 e 43, sem o qual não
seria possível realizar um tratamento reabilitador estético e
imediato com colocação de dentes fixos provisórios, o
paciente aceitou.

Principais Características - Carácter destrutivo da doença
- Progressão lenta a moderada,
podendo ter períodos de
progressão rápida

Localizada:
- ≤ 30% dos dentes afetados
Generalizada:
- > 30% dos dentes afetados

Severidade
Ligeira:
- Perda de inserção entre 1-2 mm
Moderada:
- Perda de inserção entre 3 -4mm
Severa:
- Perda de inserção ≥ 5mm

- Progressão rápida

Localizada:
- Perda de inserção localizada
nos 1ºs molares, incisivos e em
menos de 2 outros dentes
permanentes
Generalizada:
- Perda de inserção em pelo
menos 3 dentes permanentes,
além dos 1ºs molares e
incisivos

Severidade
Igual à Periodontite Crónica

- Gengivite Ulcerativa
Necrosante

- Periodontite Ulcerativa
Necrosante

TABELA I. CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS, ARMITAGE 1999

Periodontite Crónica Periodontite Agressiva Periodontites Necrosantes
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No periodontograma inicial identificaram-se várias bolsas com
profundidade de sondagem igual ou superior a 5 mm sendo este
um factor limitativo para a colocação dos implantes.

2º Curetagens subgengivais sem retalho e alisamentos
radiculares;

3º Consulta de Reavaliação, após 8 semanas, para nova medição
dos índices periodontais (Ver Tabela III);

Com o tratamento efectuado verificou-se uma redução da
profundidade de sondagem, importante para a colocação e
sucesso dos implantes, no entanto mantiveram-se na região
posterior peças dentárias onde a profundidade de sondagem era
igual ou superior a 5 mm. O paciente foi alertado para tal e
evidenciado a necessidade de continuar a efectuar tratamento
periodontal para redução das mesmas. Uma vez esclarecido e
com consentimento informado o paciente optou por avançar para
a colocação dos implantes.

DENTES 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
1.Bolsas V X 4,3,5 4,3,5 5,3,6 6,3,4 5,3,5 5,3,5 6,3,4 5,2,4 5,2,5 5,2,4 5,3,5 4,3,5 5,3,4 7,4,4
Bolsas L X 4,3,5 4,3,5 6,3,6 6,3,5 5,2,4 5,2,5 4,2,5 4,2,5 4,2,4 5,2,5 5,3,4 4,3,5 6,3,5 6,3,4
2.Furcas X II
3.Mobilidade X I I I II I I I I I I II I II
DENTES 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
1.Bolsas V 4,2,4 5,3,5 5,3,4 4,3,4 5,3,4 6,3,5 5,2,5 5,2,5 5,2,4 5,3,4 4,3,4 4,3,4 X 7,4,4
Bolsas L 4,2,4 5,5,5 5,3,5 4,3,4 4,3,4 4,3,4 4,3,4 4,3,4 4,3,4 5,3,5 4,3,4 5,3,4 X 7,5,5
2.Furcas III X I
3.Mobilidade I II I I I I I I I I X II

Plano de execução:
1º Periodontograma inicial (Ver Tabela II);

DENTES 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
1.Bolsas V X 3,3,3 3,3,4 4,3,5 4,3,4 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,2,3 3,2,3 3,2,3 4,3,3 3,3,4 4,3,4 6,4,4

Bolsas L X 3,3,4 4,3,4 4,3,4 4,3,5 3,2,3 3,2,3 3,2,3 3,2,3 2,2,2 3,2,4 4,3,4 4,3,5 5,3,4 6,3,4
2.Furcas X II
3.Mobilidade X I I I I I I I I I I I I II
DENTES 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
1.Bolsas V 3,2,4 5,3,5 4,3,4 4,3,4 3,3,3 3,3,3 3,2,4 3,2,3 3,2,3 4,3,4 4,3,3 3,3,4 X 5,3,4

Bolsas L 4,2,4 5,4,5 4,3,4 4,3,4 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,4 4,3,3 4,3,4 4,3,4 X 5,4,4
2.Furcas III X I
3.Mobilidade I II I I I I I I I I X I

4º Exodontia das peças dentárias 13;12;11;21;22;23; 26;33;32;
31;41;42;43;46 e colocação imediata de implantes Nobel Biocare
Replace Groovy® na zona de 13;11;21;23;36;33;41;43 e 46
(Figuras 4 e 5), seguido de adaptação de ponte provisória
aparafusada no 2º e 5º sextantes (Figuras 6, 7, 8, 9 e 10); (Ver
Tabela IV)

5º Após um período de 3 meses de osteointegração dos implantes,
desaparafusaram-se as pontes provisórias, colocaram-se os
transferes de moldagem directamente sobre a plataforma (Figuras
11, 12 e 13) e procedeu-se às respectivas impressões (Figuras 14,
15, 16 e 17).
Nos implantes referentes às regiões do 13/11/21/23/43 foram
colocados pilares angulados (Multi-unit® de 17º) para confecção de
uma prótese fixa aparafusada (Figuras 23 e 24).
Optámos pela elaboração de duas pontes aparafusadas metalo-
cerâmicas (Cerâmica InLine Ivoclar Vivadent®) nos sectores anteriores,
bem como de duas coroas unitárias metalo-cerâmicas (Cerâmica InLine
Ivoclar Vivadent®) na zona do 36 e 46 (Figuras de 18 a 48).

TABELLA II. 1ª CONSULTA: PERIODONTOGRAMA INICIAL

Tabela III. Reavaliação: Periodontograma após 8 semanas
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DENTE IMPLANTE TORQUE CARGA
13 5 X13 mm 45 Ncm SIM
11 5 x 13 mm 35 Ncm SIM
21 5 x 13 mm 45 Ncm SIM
23 5 x 13 mm 35 Ncm SIM
36 5 x 10 mm 30 Ncm NÃO
33 5 x 13 mm 45 Ncm SIM
41 3.5 x 13 mm 35 Ncm SIM
43 5 x 13 mm 45 Ncm SIM
46 5 x 10 mm 30 Ncm NÃO

Figura 3: Aspecto inicial do paciente

Figura 4: Colocação de implantes na maxila e mandibula Figura 5: Colocação de implantes na maxila e mandibula

Figura 6: Prótese fixa provisória aparafusada

Figura 2: Aspecto inicial do paciente

Tabela IV. Implantes colocados

Figura 1: Ortopantomografia inicial

Figura 7: Prótese fixa provisória aparafusada
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Figura 15: Moldes sobre Implantes

Figura 11: Moldes sobre Implantes

Figura 12: Moldes sobre Implantes Figura 13: Moldes sobre Implantes

Figura 14: Moldes sobre Implantes

Figura 8: Prótese fixa provisória aparafusada Figura 9: Prótese fixa provisória aparafusada

Figura 10: Prótese fixa provisória aparafusada
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Figura 19: Prova de dentes

Figura 20: Prova de dentes Figura 21: Prova de dentes

Figura 22: Prova de dentes

Figura 16: Prova de dentes Figura 17: Prova de dentes

Figura 18: Prova de dentes

Figura 23: Prova da estrutura metálica
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Figura 27: Multi-units® em boca

Figura 28: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica Figura 29: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica

Figura 30: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica

Figura 24: Prova da estrutura metálica Figura 25: Prova da estrutura metálica

Figura 26: Multi-units® em boca

Figura 31: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica
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Figura 35: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica

Figura 36: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica Figura 37: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica

Figura 38: Prótese fixa definitiva colocada em boca

Figura 32: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica Figura 33: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica

Figura 34: Prótese fixa definitiva aparafusada metalo-cerâmica

Figura 39: Prótese fixa definitiva colocada em boca
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Figura 40: Prótese fixa definitiva colocada em boca

Figura 41: Prótese fixa definitiva colocada em boca

Figura 42: Ortopantomografia final

COMENTÁRIO
Nos casos de colocação imediata de implantes após extracção na
zona estética, é importante uma avaliação cuidadosa dos tecidos
moles e duros em redor da zona da extracção.
Ao nível dos tecidos moles, o alinhamento da gengiva marginal, a
presença de papila interproximal e o biótipo gengival são elementos
essenciais a ter em conta. Por outro lado, ao nível dos tecidos duros,
é importante verificarmos previamente se existem condições para a
colocação imediata de implantes. Um exame radiográfico pré-
cirúrgico deve ser efectuado de forma a avaliar se será possível a
manutenção do alvéolo íntegro. A radiografia apical convencional
apresenta no entanto algumas limitações, uma vez que só permite
visualizar o osso em mesial e distal. Assim, existem casos em que,

após exodontia, a zona alveolar não pode ser implantada pelo que,
devemos alertar sempre o paciente para esta hipótese, e da eventual
necessidade de regeneração óssea.
Nos casos múltiplos (por exemplo, na ausência dos 4 incisivos
superiores), pode não ser aconselhável colocar um implante por
dente, uma vez que deve ser respeitada a distância mínima de 3mm
entre implantes adjacentes e de 1,5mm entre implantes e dentes
naturais adjacentes, de forma a minimizar os riscos de perda de osso
interproximal e papilas, o que influencia os resultados finais numa
zona tão exigente (7).
Num doente periodontal, além de todos estes aspectos, é de extrema
importância exigir um controlo prévio e continuado dos agentes
patogénicos periodontais (1;8). O sucesso dos implantes dentários a
longo prazo depende da saúde continuada dos tecidos moles e duros
peri-implantares e de uma adequada distribuição das forças sobre os
implantes. A saúde destes tecidos é conseguida à custa de uma
rigorosa motivação e colaboração do paciente para a preservação
de uma boa higiene oral e visitas regulares às consultas clínicas.
Neste caso, planeámos e esclarecemos o doente da necessidade de
efectuar essa monitorização de 3 em 3 meses, com remoção das
estruturas aparafusadas de forma a possibilitar uma correcta
avaliação da mucosa em redor dos implantes. A escolha de uma
reabilitação com próteses cimentadas, mesmo que provisoriamente,
poderia não permitir essa remoção. Daí a importância de optarmos
por próteses aparafusadas.
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INTRODUÇÃO
A importância de uma lesão radiopaca maxilar

poder ser avaliada considerarando vários factores:
1) a sua localização e extensão em relação aos
dentes, e à região anatómica; 2) o grau de
radiopacidade; 3) a existência única ou múltipla; 4)
a presença ou não de áreas radiotransparentes à
volta da lesão; 5) os bordos da lesão; 6) a possível
origem da lesão [1]. As opacidades nos maxilares
podem agrupar-se em: periapicais; interradiculares;
pericoronárias; solitárias; múltiplas; generalizadas e
dos tecidos moles [1]. Dentro do grupo das
radiopacidades solitárias encontra-se a
osteosclerose, também referida na literatura como
ilha de osso denso, a cicatriz óssea, a enostose, o
osso esclerótico, o osso ebúrneo, o endosteoma e a
osteopetrose focal periapical [2,3,4].
Devido á sua natureza idiopática e carácter
assintomático a osteosclerose é detectada
fortuitamente durante um exame radiográfico de
rotina. Apresenta-se como uma lesão intra-óssea,
localizada, bem definida, de elevada radiodensidade,
não associada a expansão cortical (Figura 1) [2,3,5,6]. A
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RESUMO
Objectivo: Esta revisão tem como objectivo atualizar os conceitos relativos à
epidemiologia, etiologia, características e diagnóstico diferencial da osteosclerose.
Embora represente uma patologia que raramente requer tratamento é importante
saber reconhecê-la de forma a diferenciar de outras lesões com complicações
mais sérias.
Métodos: Para atingir os objectivos propostos foi efectuada uma pesquisa de
artigos científicos através da base de dados Pub-Med, utilizando as seguintes
palavras-chave: osteosclerose idiopática; osteosclerose maxilar; osteíte
condensante; ilhas de osso denso; diagnóstico diferencial, displasia óssea focal.
Após selecção dos trabalhos mais pertinentes comparam-se opiniões e resultados
dos diversos autores.
Conclusões: A osteosclerose idiopática dos maxilares é geralmente detetada pela
presença de uma radiopacidade localizada, de forma oval, elíptica ou irregular,
geralmente assintomática e de etiologia desconhecida. É mais frequente na região
dos pré-molares e molares inferiores e pode ocorrer relacionada com os ápices
dentários ou separada dos dentes. A maior parte dos estudos suporta a teoria de
que a osteosclerose representa uma variação normal da arquitectura óssea.

ABSTRACT
Objective: The aiming of this review is to update the concepts concerning the
epidemiology, etiology, characteristics and differential diagnosis of osteoclerosis.
Altough it represents a condition that rarely requires treatment it is important to
know to recognize it in order to differentiate from other lesions with mores serious
complications.
Idiophatic osteosclerosis is usually detected as a localized maxillary radiopacity
that could have round, elliptic or irregular shape, with unknown etiology. These
lesions appear more in the mandibular premolar and molar teeth and may occur
at root apexes or separate from teeth.
Methods: To achive this objective a survey was made of scientific articles though
the database Pub-Med, using the following keywors: idiophatic osteosclerosis; jaw
osteosclerosis; condensing osteitis; dense bone islands; differential diagnosis,
focal osseous dysplasia. After selection of the most relevant review and
comparison of the results of several authors.
Conclusions: Idiophatic osteosclerosis of the jaw is usually a radiographic finding
cut as a localized radiopacity, oval, elliptical or irregular shape. It is commom in the
region of premolars and lower molrs and may occur at root apexes or separate
from teeth. It is usually asymptomatic and of unknown etiology.Most studies
support the theory that osteosclerosis are developmental alterations of normal
bone architecture.

Key-words: idiophatic osteosclerosis; jaw osteosclerosis; condensing osteitis;
dense bone islands; differential diagnosis, focal osseous dysplasia.t

Figura 1 – Apresentação radiográfica de uma lesão de
osteosclerose idiopática localizada em zona edentula.

sua forma pode ser arredondada, elíptica ou irregular,
podendo o tamanho variar de poucos milímetros a 1-2
cm [2].
Histologicamente consiste num trabeculado denso
com osso vital sem sinais de inflamação[2,5].
A osteosclerose idiopática (OI) também pode ocorrer
em outros ossos do esqueleto humano apre-
sentando maior incidência na pélvis e ossos longos
onde a sua aparência radiográfica é semelhante à
descrita a nível do maxilar e mandíbula [2,5].



O conhecimento da prevalência e características da OI é
maioritariamente baseado em estudos transversais. A revisão da
literatura avaliada revela algumas limitações dos estudos. A maior
parte dos estudos publicados incide sobre a frequência e
localização através da avaliação radiográfica e pouco nos informam
sobre a etiologia pois geralmente não estudam a história clínica
dos pacientes.
Os resultados obtidos são condicionados por diferentes critérios de
diagnóstico, de inclusão e exclusão, pelo tamanho das amostras e
o tipo de exame complementar [3,4,7].
O diagnóstico é efectuado por estudo clínico e radiográfico –
diagnóstico por reconhecimento e critérios de exclusão. Contudo
se houver suspeita de uma patologia grave será útil efectuar uma
cintigrafia óssea, e em última análise uma biopsia [2,5,8].
Este artigo de revisão pretende actualizar os conceitos sobre a OI
relativamente à epidemiologia, características clínicas e
radiográficas, diagnóstico e tratamento, uma vez que a presença de
OI é geralmente desprovida de significado clínico mas por vezes é
necessário fazer diagnóstico diferencial com outras patologias de
modo a evitar tratamentos desnecessários.

MÉTODOS
A pesquisa foi realizada através da base de dados PubMed utilizando
as seguintes palavras - chave: “idiopathic osteosclerosis”;
“osteosclerosis”; “osteitis”; “jaw diseases” and “differential diagnosis”.

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
Os limites estabelecidos foram referentes ao idioma: inglês, espanhol
ou português e ao ano de publicação: artigos publicados a partir de
1995.
Foram seleccionados os que continham informação mais
pertinente sobre o tema após leitura dos resumos e com texto
integral disponível na base de dados ou biblioteca da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade do Porto. Foram excluídos
artigos sem critérios de diagnóstico pré-definidos. Para
complementar o presente trabalho foi utilizado um livro de texto
sobre a matéria em estudo intitulado “Medicina Oral”[1].

RESULTADOS
Este trabalho de revisão bibliográfica baseou-se em 20 artigos
publicados entre 1996 e 2011, dos quais fazem parte estudos
longitudinais, estudos transversais, estudos de prevalência,
revisões sistemáticas e casos clínicos.

EPIDEMIOLOGIA
A prevalência das radiopacidades em várias populações tem sido
estudada através de ortopantomografias e/ou radiografias
periapicais avaliadas por mais que um examinador. Diferenças
populacionais tais como alterações genéticas ou dietas podem
contribuir para variações nas prevalências quando os estudos são
efectuados em países diferentes [9].
Num estudo longitudinal publicado em 1997, num grupo de 2991
pacientes, com idades entre 5 - 35 anos, foram identificados 69
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pacientes com OI (incidência de 2,3%) com proporções
semelhantes entre o sexo feminino e masculino.
A localização anatómica mais frequente foi a região dos pré-molares
inferiores e a lesão apresentava-se, na maior parte dos casos,
associada à lâmina dura. Foi clara uma maior incidência de lesões
de maior dimensão na faixa etária entre os 29 -35 anos e as lesões
menores entre os 9 - 14 anos. A baixa incidência nos pré-
adolescentes leva os autores a concluir que a OI pode
desenvolver-se principalmente durante a adolescência [2].
Também com base na avaliação de ortopantomografias, Yonetsu
et al. [7] num total de 1047 pacientes diagnosticaram 64 com OI.
Contrariamente ao estudo anterior, os autores observaram que não
havia diferenças estatisticamente significativas em relação à idade,
e que as áreas osteoscleróticas afectavam particularmente a região
do primeiro molar inferior. Estes resultados coincidem com os
observados por Halse e Molven e Sismann et al. em estudos com
uma amostra de 1047 e 2211 pacientes, respectivamente [4,10].
MacDonald-Jankowski [11] baseou-se nas ortopantomografias de
pacientes provenientes de Hong Kong, Londres e Edimburgo. O
autor concluiu que a prevalência da OI é significativamente maior
nos orientais em relação aos ocidentais, mas não há diferenças nas
séries em relação à localização embora a região dos pré-molares
inferiores fosse a mais afectada.
Num estudo de prevalência efectuado por Bondemark et al.[12]

foram avaliadas as ortopantomografias pré-tratamento ortodôntico
de 496 pacientes com idade média de 11,2 anos. O achado mais
frequente foram as radiopacidades ósseas localizadas na
mandíbula, sendo a OI a mais prevalente.
Avramidou et al. [9]com uma amostra de 3513 ortopantomografias
de pacientes gregos com dentição permanente obtiveram 1,96%
(69 radiografias) de prevalência de lesões radiopacas, em que a OI
representava 44.9% do total das lesões encontradas. A baixa
prevalência observada neste estudo pode indicar a menor
predisposição da população grega comparada com a população
asiática examinada por MacDonald-Jankowski. As lesões ocorreram
mais na mandíbula, havendo descrição de apenas um caso no
maxilar superior e afectaram mais pacientes do sexo feminino. Três
pacientes apresentavam duas áreas envolvidas.
Em relação à localização, na região dos pré-molares e molares
inferiores não obtiveram diferenças estatisticamente significativas.
As zonas edentulas foram as mais afectadas, mas quando a lesão
se relacionava com dentes a localização mais frequente era à volta
do ápice.
No estudo retrospectivo com a maior amostra – 6154 pacientes
turcos, foram detectadas 283 radiopacidades das quais 185
(2,44%) foram diagnosticados como OI. As lesões foram mais
frequentes no sexo feminino entre a 3ª e 4ª década de vida e na
região dos pré-molares inferiores.
Segundo os autores o maior achado de lesões radiopacas na
mandíbula pode ser explicada pela maior sobreposição radiológica
de estruturas anatómicas no maxilar superior e pela diferente
qualidade óssea e irrigação sanguínea dos maxilares [3].
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ortodôntico a alterações na posição dentária [3,6,14]. Kawai et al. em
1996 [15] descrevem que 3 dos 21 pacientes identificados com
osteosclerose com mais de 2,5 cm de diâmetro apresentavam
história de dor e outros 3 pacientes apresentavam deslocamento
dentário. Em todos os pacientes as lesões estavam intimamente
relacionadas com o nervo alveolar inferior mas sem provocar o seu
deslocamento. É o único estudo que associa osteosclerose com
infecção secundária do dente adjacente pelo que dor e inflamação
gengival podem, segundo os autores, estar presentes na área
afectada.
Williams e Brooks (1998) [16] documentam que em 100 pacientes
diagnosticaram 2 com OI associada a reabsorção radicular. Mais
recentemente, um estudo de 2007 relata a ocorrência de erupção
ectópica e consequente reabsorção radicular causada por OI numa
paciente de 20 anos sem história clínica relevante [14].
Em relação à forma pode apresentar-se circular, elíptica ou irregular,
pode ser bilateral e cada paciente, embora seja raro, pode
apresentar mais que uma lesão [5,8,9]. As lesões podem ocorrer em
zonas edêntulas associadas aos ápices radiculares, entre as raízes
ou afastadas dos dentes, com um tamanho que varia desde 2 – 3
mm a 1 – 2 cm de diâmetro, conforme exemplo da figura 1. [2,5,9,10].
Relativamente à alteração de tamanho ao longo do tempo,
Petrikowski e Peters [2] no follow-up observaram que 40% das OI
aumentaram de tamanho, mas a maior parte 45,7% permaneceu
estável. Três pacientes apresentaram regressão completa da lesão.
De igual modo, Halse e Molven [4], no follow-up de 10-17 anos
constataram que das 60 lesões diagnosticadas com OI 17 não
sofreram alterações, uma diminuiu de tamanho e outra
desapareceu. Também registaram o surgimento de uma lesão
nova. No follow-up após 20-27 anos a maior parte das lesões
permanecem estáveis.
Para avaliação radiográfica os meios auxiliares mais utilizados foram

ETIOLOGIA
Embora a OI seja considerada uma lesão idiopática, vários factores
etiológicos têm sido abordados nos estudos.
Alguns autores sugerem a inclusão de fragmentos radiculares,
aumento das forças oclusais e desenvolvimento de variações
anatómicas intra-ósseas semelhantes a tórus como possíveis
causas etiológicas [1,2]. No entanto Miloglu et al.[3] descartam a
hipótese das forças oclusais e restos radiculares actuarem como
factores etiológicos, pois no seu estudo 40% das osteoscleroses
não apresentavam relação com o ápice radicular.
Macdonald-Jankowski [11] sugere que a água fluoretada pode ser
um factor na origem e/ou preservação da osteosclerose.
A existência de um possível factor genético e o movimento
traumático dos dentes também são discutidos mas sem
conclusões significativas [4,8].
Num estudo publicado em 2010, a osteosclerose surge como o
padrão radiológico mais frequente num grupo de 10 pacientes do
sexo feminino que efectuaram terapêutica com alendronato para
prevenção de fracturas devidas a osteoporose. As pacientes, que
estavam na fase 0 da doença (sintomas clínicos sem exposição do
osso necrótico) efectuaram ortopantomografias e/ou tomografias
computorizadas que revelaram áreas difusas ou regionais de
osteosclerose em áreas sintomáticas. Os autores sugerem mais
estudos no sentido de identificar a presença de osteosclerose como
factor indicador do progresso da osteonecrose dos maxilares
associada à terapêutica com bifosfanatos [13].
Parece ser consensual que a OI não é sequela de infecção ou
doença sistémica [3,5,7,9,12].

APRESENTAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA
A osteosclerose é geralmente assintomática embora alguns autores
sugiram que pode causar problemas durante o tratamento



as ortopantomografias e radiografias apicais.
Yonetsu e Kanda [7]complementaram os achados com tomografias
computorizadas que os pacientes já tinham efectuado por outros
motivos. Este exame permitiu-lhes distinguir duas áreas radiopacas
distintas: enostose e esclerose central. A enostose caracteriza-se
pelo espessamento da superfície interna da cortical lingual ou
vestibular, numa área específica. A esclerose central surge como
uma radiopacidade solitária extremamente densa localizada no osso
medular. A ortopantomografia e radiografia apical não permitem
distinguir estes dois tipos.
Os autores defendem que ambos representam variações
anatómicas normais pelo que não recomendam a realização de
tomografias computorizadas de rotina.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
1. Osteíte condensante
2. Displasia óssea focal
3. Cementoblastoma
4. Osteoma
5. Cementoma gigantiforme

Devemos ter em atenção, a possibilidade de algumas lesões dos
tecidos moles também poderem projectar radiopacidades nas
ortopantomografias, como por exemplo, tonsilólitos, flebólito e
sialolitíase [9]. Corpos estranhos, fragmentos radiculares, exostoses
e dentes inclusos também devem ser considerados. Esta
possibilidade deve ser afastada através do exame clínico.
1. A osteíte condensante é frequentemente abordada quando se
fala em osteosclerose. É um termo utilizado para descrever o osso
esclerótico resultante de uma inflamação crónica. Pode surgir
localizada, circular ou elíptica geralmente com margens distintas,
mas o que a diferencia mais da OI parece ser o facto de estar
associada a dentes não vitais ou com inflamação pulpar [3,9].
2. A displasia óssea focal é uma das lesões fibro-ósseas benignas
mais frequentes. Apresenta-se como uma lesão focal assintomática
com aparência radiográfica variável de acordo com a cronicidade
da lesão. As lesões tendem a ser pequenas e predominam num só
quadrante da mandíbula. Ocasionalmente podem causar infecção
pulpar e periodontal e uma característica chave é a sua associação
com o ápice radicular, bem como locais de extracção anterior [17].
3. O cementoblastoma representa um tumor odontogénico benigno
que afecta mais os primeiros molares inferiores de jovens na
segunda e terceira década de vida. Ao contrário da osteosclerose,
geralmente associa-se a dor e tumefacção devido a expansão das
corticais vestibular e lingual. Radiograficamente apresenta-se como
uma lesão radiopaca oval ou rombóide, bem circunscrita, aderida à
raiz do dente envolvido com uma fina zona radiolúcida.
Adicionalmente as características radiográficas incluem reabsorção
radicular, deslocamento e envolvimento de dentes adjacentes,
erosão cortical e obliteração do espaço do ligamento periodontal. O
tratamento indicado consiste na remoção cirúrgica da lesão e dentes
associados[18].
4. O osteoma, pelas suas características clínicas, é uma das
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entidades mais importantes no diagnóstico diferencial. É um tumor
benigno, de crescimento lento, mais frequente na mandíbula (em
lingual, no ângulo ou bordo inferior). Radiograficamente apresenta-
se com forma oval, radiopaco e bem circunscrito. Trauma e reacção
a infecção representam os factores etiológicos mais prováveis o que
evidência a importância de considerar a história clínica. O
tratamento é cirúrgico e as recorrências e transformação maligna
são raras [19].
5. O cementoma gigantiforme é uma lesão fibrocemento-óssea
benigna rara. Tipicamente apresenta-se como uma lesão expansiva
que afecta ambos os maxilares, com crescimento lento e localização
multifocal /multiquadrante. Em casos mais avançados pode ocorrer
dor, tumefacção e deformidade facial. Radiograficamente
caracteriza-se pela presença de lesões lobulares múltiplas com
aparência mista de radiopacidade e radiolucidez [20].

TRATAMENTO
A atitude clínica após suspeita de osteosclerose é um parâmetro
pouco abordado na maior parte dos artigos seleccionados. Parece
existir consenso de que não há indicação clínica para remoção da
lesão e efectuar uma biopsia por indicação meramente científica
levanta problemas éticos [4,5,8]. Embora Williams e Brooks[15]

argumentem, que perante suspeita de OI na idade adulta, o médico
dentista deve documentar o achado e na ausência de
sintomatologia não se justifica efectuar radiografias de controlo,
estudos mais recentes preconizam um período de follow-up para
garantir que a impressão clínica está correcta [5,6,10]. Em casos mais
raros quando se apresenta associada a reabsorção radicular, o
dente afectado pode necessitar tratamento endodontico ou
exodontia[5].

CONCLUSÕES
Segundo a análise da bibliografia incluída no estudo podemos
inferir que:
• OI é mais frequente na região posterior da mandíbula;
•Geralmente é assintomática mas pode estar associada a
reabsorção radicular dos dentes adjacentes;
•A falta de estudos que relacionem dados da história clínica com
a OI não permite conclusões sobre a sua etiologia continuando a
ser classificada como idiopática;
•Nos estudos de prevalência devem efectuar-se
ortopantomografia e radiografias apicais para melhor detecção
das lesões e consequentemente resultados mais fiáveis e
homogéneos;
•A maior parte das lesões permanecem estáveis mas podem
sofrer alterações ao longo do tempo, pelo que após suspeita forte
de OI o controlo clinico e radiográfico é o mais recomendado;
•As observações suportam a teoria que a OI pode ser considerada
uma variação anatómica normal.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

Formação Contínua OMD�

Eventos acreditados pela OMD�

Eventos organizados por outras entidades�

EM PORTUGAL

� Curso de Fim de Dia
1º Curso - Medicina oral - Lesões brancas
7 de janeiro de 2013 - Hotel Miracorgo- Vila Real

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
1º Módulo - Resinas compostas - conceitos atuais
21 de janeiro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
1º Módulo - Princípios Biológicos
da Regeneração Óssea
21 de janeiro de 2013 - Villa Rica – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
2º Curso - Implantes imediatos
4 de fevereiro de 2013 - Hotel Montebelo – Viseu

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
2º Módulo - Restaurações directas Vs indirectas
com resinas compostas
11 de fevereiro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
2º Módulo - Procedimentos clínicos
11 de Fevereiro de 2013 - Villa Rica – Lisboa

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
3º Módulo - Restaurações directas e indirectas -
procedimentos clínicos
25 de fevereiro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
3º Módulo - Complicações clínicas
25 de fevereiro de 2013 - Villa Rica – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
3º Curso – Resultados do tratamento periodontal
a longo prazo
4 de março de 2013 - Novotel Setúbal - Setúbal

� Curso Modular de Dentisteria - Prático (4 módulos)
4º Módulo - Hands-on - Restaurações directas em
resina composta
9 de Março de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea
- Prático (4 módulos)

4º Módulo - Hands-on - Regeneração óssea
9 de março de 2013 - Espaço Físico da OMD -
Campo Grande, 28 – 7.º B – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
4º Curso - Sequência clínica na reabilitação
com prótese total
18 de março de 2013 - Hotel Templários - Tomar

� Jornadas da Primavera
27 a 30 de Março de 2013

� Curso de Fim de Dia
5º Curso - Facetas Vs coroas cerâmicas
- quando utilizar
15 de abril de 2013 - Hotel Mèlia - Aveiro

� Curso Modular de Regeneração Óssea
Princípios biológicos da regeneração óssea
| Procedimentos clínicos | Complicações clínicas
| Hands-on
20 de abril de 2013 - Espaço Físico da OMD
– Funchal – RA Madeira

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
1º Módulo - Resinas compostas - conceitos atuais
22 de abril de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
1º Módulo - Princípios Biológicos
da Regeneração Óssea
22 de abril de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
2º Módulo - Restaurações directas Vs indirectas
com resinas compostas
13 de maio de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
2º Módulo - Procedimentos clínicos
13 de maio de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso de Fim de Dia
6º Curso - Ortodontia lingual
20 de maio de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso de Fim de Dia
7º Curso - Adesão Vs meios auxiliares de retenção
27 de maio - Hotel Faro – Faro

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
3º Módulo - Restaurações directas e indirectas
- procedimentos clínicos
27 de maio de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
3º Módulo - Complicações clínicas
27 de maio de 2013- Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Dentisteria - Prático (4 módulos)
4º Módulo - Hands-on - Restaurações directas
em resina composta
15 de junho de 2013 – Espaço Físico da OMD
- Campo Grande, 28 – 7.º B – Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea
- Prático (4 módulos)

4º Módulo - Hands-on - Regeneração óssea
15 de junho de 2013 - Bessa Hotel - Porto

� Curso de Fim de Dia
8º Curso - Tratamento pulpar em odontopediatria
17 de Junho de 2013 - Tryp Coimbra - Coimbra

� Curso de Fim de Dia
9º Curso - Curso de interpretação radiológica
8 de julho de 2013 - Hotel Mercure - Braga

� Curso de Fim de Dia
10º Curso - Diagnóstico, planeamento
e tratamento endodôntico
16 de setembro de 2013 - Leirisport - Leiria

� Curso Modular de Endodontia
Diagnóstico e urgências em endodontia |
Instrumentação em endodontia | Obturação em
endodontia | Hands-on - instrumentação e
obturação em endodontia
21 de setembro de 2013 - Espaço Físico da OMD
– Funchal – RA Madeira

�Curso de Introdução à Atividade Clínica
1 de Outubro de 2013– Lisboa
CS Vintage Lisboa Hotel

� Curso de Fim de Dia
11º Curso - Goteiras oclusais - indicações clínicas
7 Outubro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso de Introdução à Atividade Clínica
15 de Outubro de 2013– Porto
Axis Porto Business & SPA Hotel

� Curso Modular de Dentisteria
Resinas compostas - conceitos atuais |
Restaurações diretas Vs indiretas com resinas
compostas | Restaurações diretas e indiretas -
procedimentos clínicos | Hands-on -
restaurações diretas em resina composta
19 de outubro de 2013 – Espaço Físico da
OMD - Angra do Heroísmo – RA Açores

� XXII Congresso da OMD
21 a 23 de novembro de 2013
– Centro de Congressos de Lisboa
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FUTURO DOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DAS PREOCUPAÇÕES

PRESIDENTEDAREPÚBLICA
RECEBEUORDEMDOSMÉDI

A direção da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
foi recebida em audiência pelo Presidente da República,

Aníbal Cavaco Silva, no passado dia 10 de julho de 2012.

No encontro, que decorreu no
Palácio de Belém, os represen-
tantes da Ordem, liderados pelo
bastonário Orlando Montei-
ro da Silva, manifestaram a
preocupação com a difícil situação
que os médicos dentistas
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COSDENTISTAS

enfrentam na atual conjuntura
económico-financeira que o país
atravessa.
A desvalorização do trabalho
qualificado é um problema que
afeta os médicos dentistas, à
semelhança do que se está a

passar com outras classes
profissionais, com especial
incidência na área da saúde. Dois
exemplos concretos foram apon-
tados: a proliferação da atividade
de gestão de planos de Saúde por
macroestruturas empresariais e a
contratação de atos gratuitos, a
cuja elevada relevância pública
não corresponde uma (justa)
contrapartida devida ao prestador.
O Presidente da República foi
informado do estudo sobre
seguros, planos e convenções em
medicina dentária que a OMD
está a trabalhar. Estarão
eventualmente em causa, na
perspectiva da OMD - comuni-
cada ao Presidente -, abusos de
posição dominante do mercado,
cartelização e abusos de depen-
dência económica por parte das
entidades gestoras deste tipo de
produtos.
A direção da OMD defendeu,
também, junto do Presiden-
te da República, a necessidade de
racionalizar os recursos humanos
e repensar a formação em
medicina dentária, saudando a
decisão do Governo de congelar
as vagas para o ensino superior.
As estimativas da OMD apontam
para um aumento de 55% do
número de médicos dentistas até
2016. Os membros da di-
reção da OMD chamaram a
atenção para o excesso
profissionais e de cursos de
medicina dentária numa altura
em que o desemprego e o
subemprego já estão a subir entre
os médicos dentistas.

Portugal não tem capacidade de
absorver tantos profissionais e a
OMD já recebeu 600 pedidos de
suspensão de atividade e médicos
dentistas que optaram por
emigrar para países como o Reino
Unido, a Suécia, a Suíça ou a
França.
Foi, ainda, demonstrado ao Pre-
sidente da República o
reverso da medalha de práticas
de desvalorização do trabalho
qualificado recentemente vindas a
público no Serviço Nacional de
Saúde, relativamente a médicos,
enfermeiros e nutricionistas.
No sector privado, estas situações
abusivas adquirem outro tipo de
configuração. Por exemplo,
através de empresas gestoras de
planos de saúde que impõem
práticas abusivas de cartelização
e abusos da dependência
económica dos médicos
dentistas. Sejam tratamentos
gratuitos ou honorários
claramente incompatíveis com
uma prestação de medicina
dentária de qualidade.
Os médicos dentistas estão
fundamentalmente no sector
privado. Não podem fazer greve
ou formas de protesto sindical
organizadas. O caminho da OMD
é o da informação credível,
através de estudos, inquéritos e
tomada de posições por forma a
mobilizar a opinião pública, o
poder político e demais entidades
reguladoras na defesa da pro-
fissão e dos médicos dentistas.
Assim defendemos a saúde
pública.

A DESVALORI-
ZAÇÃO DO
TRABALHO
QUALIFICADO É
UM PROBLEMA
QUE AFETA
OS MÉDICOS
DENTISTAS, À
SEMELHANÇA
DO QUE SE ESTÁ
A PASSAR
COM OUTRAS
CLASSES
PROFISSIONAIS,
COM ESPECIAL
INCIDÊNCIA NA
ÁREA DA
SAÚDE

DOIS EXEMPLOS
CONCRETOS
FORAM
APONTADOS: A
PROLIFERAÇÃO
DA ATIVIDADE
DE GESTÃO DE
PLANOS DE
SAÚDE POR
MACROES-
TRUTURAS
EMPRESARIAIS
E A
CONTRATAÇÃO
DE ATOS
GRATUITOS,
A CUJA
ELEVADA
RELEVÂNCIA
PÚBLICA NÃO
CORRESPONDE
UMA (JUSTA)
CONTRAPAR-
TIDA DEVIDA
AO PRESTADOR

”

“

”

“
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A Ortodontia portuguesa deu
recentemente mais um importante
passo em frente, com a atribuição,
pela Ordem dos Médicos Dentistas,
de idoneidade para a formação pós-
graduada nesta especialidade a
mais duas instituições nacionais de
ensino superior (o Departamento de
Medicina Dentária, Estomatologia e
Cirurgia Maxilo-Facial da
Universidade de Coimbra e o
Departamento de Ciências
Dentárias do Instituto de Ciências
da Saúde - Norte). Deste modo, pela
primeira vez em Portugal, a maioria
das faculdades e departamentos de
medicina dentária passa a
disponibilizar cursos de pós-
graduação conducentes ao título de
especialista em ortodontia; sendo
certo que este número tenderá a
aumentar, à medida que as res-
tantes instituições de ensino forem
adequando a sua oferta formativa
pós-graduada na área da ortodontia.

Em Portugal, e de um modo geral no
espaço Europeu, a titulação de
especialistas em ortodontia exige
obrigatoriamente um mínimo de três
anos de formação mínima teórico-
prática efetuada em departamento
universitário ou unidade de ensino
superior, previamente reconhecida
pela autoridade competente (que
em Portugal é a Ordem dos Médicos
Dentistas) – ou seja, as faculdades
efetuam a formação e a OMD atribui
os títulos. Em boa verdade, a
formação de especialistas em

ortodontia, como em qualquer área
de especialidade nas ciências
médicas, envolve sobretudo a
aquisição de um conjunto
considerável de competências
clínicas, apenas possível após
períodos prolongados de prática
clínica em ambiente tutelado por um
corpo docente estável e experiente,
nas vertentes clinica, científica e
pedagógica.

Finalmente, idealizar, implementar e
coordenar uma unidade de ensino
de ensino pós-graduado com as
supracitadas características não é
tarefa fácil, sobretudo na atual
conjuntura económica e política.
Aos colegas coordenadores dos
cursos, Marcolino Gomes e Filipe
Duarte, endereçamos, pois, as
nossas mais vivas felicitações.

Lista de departamentos
considerados idóneos:
•Serviço de Ortodontia

da Faculdade
de Medicina Dentária da
Universidade do Porto

•Unidade de Ortodontia da
Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade de Lisboa

•Departamento de Medicina
Dentária, Estomatologia
e Cirurgia Maxilo-Facial
da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra

•Departamento de Ciências
Dentárias do Instituto de Ciências
da Saúde - Norte

COLÉGIO DE ORTODONTIA
MAIORIADASFACULDADES
COMFORMAÇÃOPÓS-GRADUADA
CONDUCENTEAO TÍTULO
DEESPECIALISTAEMORTODONTIA

Luís Jardim, Professor Catedrático,
Presidente do Colégio de Ortodontia da OMD
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No dia 26 de Junho o Jornal de
Notícias publicou uma extensa
reportagem sobre o exercício ilegal
da medicina dentária em
laboratórios de prótese dentária,
com o título “Ameaça à saúde em 50
falsas clínicas dentárias” onde foram
detetados casos de envio de doentes
a estes estabelecimentos por
médicos do Hospital de Leiria.

A OMD, num ofício enviado ao
Presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospital
Leiria-Pombal, manifestou a sua

preocupação acerca das situações
reportadas pela comunicação social.
Em resposta, o Centro Hospitalar
sublinhou que na “atribuição de
produtos de apoio/ajudas técnicas”
é seguido um procedimento, interno
que regulamenta o processo desde a
prescrição até ao pagamento do
fornecimento respetivo, num quadro
de absoluta transparência e
observância das competências
técnicas dos agentes envolvidos e
que as preocupações manifestadas
pela OMD servirão de guião numa
futura revisão do regulamento.

EXERCÍCIO ILEGAL EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA
CENTROHOSPITALAR
DELEIRIA–POMBAL

LICENCIAMENTO DE RAIO- X

CONTROLO DE QUALIDADE

DOSIMETRIA

A X-RPS é uma empresa prestadora de serviços na área
da imagiologiamédica e proteção radiológica,

formada por Engenheiros Físicos com larga experiência no sector.

253 880 385

X-RPS, SERVIÇOS DE IMAGEM E RADIOPROTECÇÃO

Rua N. Sra. de Lurdes nº67 4750-056 Alheira, Barcelos

info@xrps.pt • www.xrps.pt
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IGAS FISCALIZA

VENDADEPRODUTOSDE
PELA INTERNET

De acordo com um anúncio
publicado na internet, a entidade em
causa era constituída por técnicos
de branqueamento dentário, cuja
principal atividade consistia na
prestação de serviços ao domicílio
com recurso a produtos isentos de
“peróxido”.
Com efeito, no local denunciado, as

Na sequência de uma denúncia efetuada pela OMD à Inspeção-Geral
das Atividades em Saúde, foi realizada pela autoridade de saúde

de Famalicão uma ação inspetiva junto de uma entidade
que alegadamente procedia à prestação de serviços e venda de produtos

destinados ao branqueamento dentário.
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BRANQUEAMENTODENTÁRIO

autoridades depararam-se não com
um estabelecimento comercial, mas
sim, com uma habitação particular a
partir da qual era efetuada a venda
de produtos através da internet.
O responsável por este negócio (um
técnico comercial) informou as
autoridades que o que estava em
causa era uma atividade comercial
de venda de produtos pela internet
a institutos de beleza, e admitiu a
realização de demonstrações dos
produtos a clientes, mas sem
contacto físico.
Na esteira das várias Resoluções
do Council of European Dentists
(CED), da Directiva Comunitária
sobre Produtos Cosméticos e da FDI
Policy Statement – Dental
Bleaching Materials, o
branqueamento dentário não é
uma simples operação estética,
constituindo antes uma intervenção
própria do conteúdo funcional da
medicina dentária enquadrado no
art.3º, nº1 do Estatuto da OMD.
Veja-se a este propósito o código
A3.11.CC.DD da Tabela de
Nomenclatura da OMD.
A realização destes atos médico-
dentários tem de acontecer em
ambiente clínico por profissionais
de saúde qualificados.
Para os produtos de bran-
queamento dentário que contêm
entre 0,1 % e 6 % de peróxido de
hidrogénio, é necessário o médico
dentista realizar um exame clínico
e tratamento prévio, de forma a
assegurar a ausência de fatores de
risco ou de patologias orais.
Acresce que as substâncias ade-
quadas a um branqueamento

dentário contêm na sua
composição química, algum tipo de
peróxido ou equivalente.
Porém, de atender ainda que a
comercialização de produtos
cosméticos deve cumprir todos os
requisitos legais (designadamente,
o Decreto-lei nº189/2008 de 24 de
Setembro).
Assim, qualquer entidade que
proceda à aquisição e colocação no
mercado nacional de produtos
cosméticos, assume-se como
“responsável” nos termos da lei.
Por outro lado, deve constar dos
produtos comercializados a
indicação relativamente às precau-
ções especiais de utilização/modo
de utilização, a identificação e

A OMD
CONTINUARÁ
ATENTA A
TODAS AS
SITUAÇÕES
RELACIONADAS
COM A
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE BRANQUEA-
MENTO
DENTÁRIO
QUE POSSAM
CONSTITUIR
UM PERIGO
PARA A SAÚDE
PÚBLICA

”

“
morada da empresa responsável,
função do produto e lista de
ingredientes pela sua ordem de
concentração, cumprindo com os
requisitos da legislação europeia, de
forma a não induzir o consumidor em
erro pela semelhança com a
informação existente na rotulagem
dos medicamentos.
A OMD continuará atenta a todas as
situações relacionadas com a
prestação de serviços de branquea-
mento dentário que possam
constituir um perigo para a saúde
pública, denunciando sempre que
se justifique às autoridades compe-
tentes para que sejam
desencadeadas as diligências
necessárias e adequadas.
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No âmbito de uma ação de
fiscalização, concertada entre a
autoridade de saúde
territorialmente competente e a
Ordem dos Médicos Dentistas
(OMD), foi encerrada em
Vagos, distrito de Aveiro, uma clínica
de medicina dentária. A ação
decorreu em agosto.
Foi possível verificar, no local, que a
referida unidade se encontrava em
funcionamento sem diretor clínico e
sem estar devidamente licenciada
para o efeito.
Segundo foi possível apurar, o
“corpo clínico” da mesma era
constituído por uma médica
dentista e por um indivíduo, que
não era titular de qualquer tipo de
carteira profissional apta ao
exercício da medicina dentária.
De referir que a prestação de
cuidados de saúde oral por
profissionais não habilitados
legalmente, para além de originar
responsabilidade criminal, constitui
um perigo para a saúde pública.
Para além do exercício ilegal, as
autoridades puderam ainda
constatar graves irregularidade ao
nível do acondicionamento de
materiais, violação da dimensão
mínima dos gabinetes de consulta,

IRREGULARIDADES E EXERCÍCIO ILEGAL
CLÍNICADENTÁRIADEVAGOS
ENCERRADA

instalações sanitárias para o
público não adaptadas a pessoas
com mobilidade reduzida,
indefinição de circuitos entre sujos
e limpos, e ausência de barreiras
físicas adequadas e existência de
produtos em utilização com o prazo
de validade ultrapassado.
A atuação célere quer das várias
autoridades, quer da OMD, tem
permitido o combate eficaz a
situações de exercício ilegal,
reforçando a confiança da
comunidade na competência dos
médicos dentistas e garantir assim
a prestação de cuidados de saúde
de qualidade.
Recorde-se que ultimamente a
OMD participou em mais de uma
centena de ações de fiscalização
em todo o país, tendo sido
encerrados vários estabelecimen-
tos por constituírem grave risco
para a saúde pública.
Só a denúncia de situações
irregulares às autoridades
competentes e a colaboração da
OMD em fiscalizações conjuntas
permite assegurar à comunidade
que os tratamentos de medicina
dentária são de qualidade e
prestados por profissionais
devidamente credenciados.

COLABORADOR OU ASSISTENTE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO EM PARIS

Procura-se colaborador ou assistente para pequeno consultório dentário em Paris, perto de Montmartre.
Composto por duas salas e respetivo equipamento médico-dentário, com possibilidade de venda futura.

Importante um bom nível de francês e uma experiência mínima de quatro anos.

Tel.: (00 33) 01 42 23 09 19 • e-mail : hgalesi@free.fr
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De acordo com o relatado pelas
autoridades, o laboratório vistoriado,
localizado num prédio de escritórios,
possuía uma sala de espera, bem
como um gabinete onde se
encontrava montada uma cadeira de
dentista e um autoclave.
No exterior do edifício existia ainda
publicidade com referência a
serviços de urgência e acordos com
diversas entidades.
Entre outras irregularidades, a área
destinada ao fabrico de próteses
encontrava-se situada numa zona de
varanda fechada, sem o pé direito
legal, sem isolamento. A bancada de
trabalho situava-se entre garrafas de
gás e um frigorífico com géneros
alimentícios. O espaço não dispunha
ainda de qualquer sistema de
lavagem e secagem de mãos.

DENÚNCIA DA OMD
LABORATÓRIODEPRÓTESEDENTÁRIA
ENCERRADO

A autoridade de saúde, com base na
“Recomendação relativas à utilização
de dispositivos médicos” do
Infarmed, na qual apenas o médico
dentista pode adaptar e colocar o
dispositivo médico no doente,
intimou o responsável do
estabelecimento a desativar a sala
de espera, o gabinete e a retirar a
cadeira de dentista e o autoclave.
Com efeito, os laboratórios de
prótese não podem fazer
atendimento ao público e devem
estar equipados apenas com o
equipamento necessário ao fabrico
dos dispositivos médicos paras os
quais estão habilitados.
Os técnicos de prótese dentária são
considerados como técnicos de
diagnóstico e terapêutica e não são
profissionais médicos, nem tão

pouco se confundem com estes.
A sua atuação deve ocorrer no seio
de uma equipa de saúde,
enquadrada e sob prescrição do
respetivo elemento médico que
realizou pré-diagnóstico, o
diagnóstico e determinou a
prescrição terapêutica adequada ao
caso em concreto.
Tudo quanto diga respeito à
avaliação, diagnóstico e tratamento
dos elementos biológicos e
morfológicos do ser humano,
estrutura, composição e interligação
dos seus órgãos, recai com caráter
exclusivo, na esfera dos médicos
dentistas.
Assim, só a denúncia de situações
irregulares às autoridades
competentes e a colaboração da
OMD em fiscalizações conjuntas
permite assegurar à comunidade
que os tratamentos de medicina
dentária são de qualidade e que são
prestados por profissionais
devidamente credenciados.

Após denúncia da OMD e no âmbito de uma ação concertada com
a Autoridade de Saúde na cidade de Espinho, distrito de Aveiro,

um laboratório de prótese dentária foi alvo de uma medida
de suspensão de atividade.

ENTRE OUTRAS
IRREGULARI-
DADES, A ÁREA
DESTINADA
AO FABRICO
DE PRÓTESES
ENCONTRAVA-
-SE SITUADA
NUMA ZONA
DE VARANDA
FECHADA, SEM
O PÉ DIREITO
LEGAL, SEM
ISOLAMENTO

”

“
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RESOLUÇÃO DA ERO SOBRE TÉCNICOS DE PRÓTESE DENTÁRIA...

...REFORÇAARESPONSA
DOSMÉDICOSDENTISTAS
DECUIDADOSDESAÚDE

A ERO-FDI (European Regional Organisation of the FDI World Dental Federation) está atenta às
iniciativas recentes das organizações nacionais e internacionais de técnicos de prótese dentária.

Estas iniciativas são desenvolvidas de várias formas e ocorrem em diversas ocasiões, mas
partilham o objetivo comum de alargar do âmbito das funções profissionais dos técnicos

de prótese dentária que tentam assegurar o direito à prática independente, incluindo a presta-
ção direta de cuidados aos doentes sem a supervisão de um médico dentista.
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BILIDADE
NAPRESTAÇÃO
ORAL

A ERO-FDI, de acordo com a
Declaração Política da FDI sobre
Técnicos de Prótese Dentária,
adotada em 1998 e revista em
2007, opõe-se firmemente a estas
iniciativas e chama a atenção das
autoridades e da população para o

responsabilidade pela prestação
destes cuidados. Os membros da
equipa de saúde oral devem
trabalhar sob a supervisão do
médico dentista seguindo as suas
indicações e especificações. Os
dispositivos médico-dentários
customizados (próteses e outros),
fabricados por técnicos de prótese
dentária, fazem parte de um plano
de tratamento dentário
cuidadosamente elaborado, que
exige um diagnóstico correto, para o
qual o técnico de prótese dentária
não está qualificado.
Os técnicos de prótese dentária
fabricam os dispositivos
customizados estritamente de
acordo com a prescrição do médico
dentista. O dispositivo é, então,
colocado exclusivamente pelo
médico dentista. Os técnicos de
prótese dentária não estão em
posição de elaborar e prestar
cuidados aos doentes. A ERO-FDI
apela às autoridades de saúde na
Europa que tenham este facto
presente e que separem
devidamente as funções e
responsabilidades dos profissionais
de saúde oral.
As considerações de ordem
financeira ou económica não se
devem sobrepor à qualidade do
tratamento dentário e segurança do
doente, baseadas na ciência e
evidência médica e dentária e na
Carta Europeia dos Direitos do
Doentes (2002).

Declaração adotada em 30 de
agosto, 2012 na Sessão Plenária

da ERO-FDI em Hong Kong.

facto da medicina dentária ser uma
área complexa da medicina e de
serem necessárias qualificações
profissionais completas para prestar
cuidados de saúde oral.
Cabe ao médico dentista
devidamente qualificado a

OS TÉCNICOS
DE PRÓTESE
DENTÁRIA
FABRICAM OS
DISPOSITIVOS
CUSTOMIZADOS
ESTRITAMENTE
DE ACORDO
COM A
PRESCRIÇÃO
DO MÉDICO
DENTISTA.
O DISPOSITIVO
É, ENTÃO,
COLOCADO
EXCLUSIVA-
MENTE PELO
MÉDICO
DENTISTA.
OS TÉCNICOS
DE PRÓTESE
DENTÁRIA
NÃO ESTÃO EM
POSIÇÃO DE
ELABORAR
E PRESTAR
CUIDADOS
AOS DOENTES

”

“
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A diretora geral da Organização
Mundial da Saúde, Margaret Chan,
numa mensagem gravada para a
cerimónia de boas vindas do
Congresso Anual Mundial da
Federação Dentária Internacional, a
29 de agosto, elogiou a medicina
dentária como “um membro muito
respeitado da família saúde pública”.
“Depois de tudo”, afirmou, “a
medicina dentária foi pioneira no
conceito de medicina preventiva,
transformando-a numa arte, bem
como uma ciência. Uma profissão
que torna a prevenção um incentivo
de orientação merece o nosso maior
respeito.”
Margaret Chan ainda destacou
alguns projetos da FDI, em particular
o Atlas de Saúde Oral e a iniciativa

Live.Learn.Laugh.
Orlando Monteiro da Silva, presidente
da Federação Dentária Internacional,
também deu as boas vindas aos
congressistas. “Esta é a segunda vez
que o Congresso Anual Mundial da
Federação Dentária Internacional
tem lugar em Hong Kong. A primeira
vez foi em 1995. O mundo mudou
muito desde então. A FDI teve que
mudar com ele. Mas não vamos olhar
para trás: o mais importante, hoje, é o
futuro: para onde queremos ir, que
direção queremos mudar?”,
questionou.
“Eu diria que este último ano foi uma
perfeita demonstração do poder de
FDI para seguir em frente: depois de
mais de 100 anos a trabalhar de
acordo com um modelo de saúde oral
que serviu bem tanto o profissionais
como os pacientes, a FDI viu-se
confrontada com uma nova
realidade, um momento de viragem
para as nossas relações com as
autoridades da saúde, outros

profissionais de saúde e, acima de
tudo, as necessidades e exigências
de cuidados de saúde oral de povos
em todo o globo. Em suma: a saúde
oral como um direito fundamental do
ser humano!”
O congresso contou com a
participação de mais de 7 mil
profissionais de medicina dentária de
todo o mundo. Esta centésima edição
do congresso será recordada pela
adesão de Moçambique como
membro da Federação Dentária
Internacional. E também pela eleição
de mais um médico dentista
português, Paulo Ribeiro de Melo,
para um comité - de saúde pública -
desta organização global.
Istambul, na Turquia, recebe o
próximo congresso Anual Mundial da
Federação Dentária Internacional,
entre 28 e 31 de agosto de 2013.
O site oficial é:
http://www.fdi2013istanbul.org.
Consulte a versão completa deste
artigo http://on.omd.pt/QqR6XW.

Hong Kong recebeu a 100ª edição do Congresso
Anual Mundial da Federação Dentária

Internacional dedicado ao tema: “Liderar
o Mundo para um novo século da saúde oral”

CONGRESSO DA FDI DEBATEU
OSNOVOSDESAFIOS
DAPROFISSÃO
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