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MENSAGEM DO BASTONÁRIO

Heráclito, filósofo da antiguidade, foi o primeiro a postular a constante mudança das coisas da natureza, considerando que é sempre outra e diversa a água 
que a cada instante passa sob a ponte lançada entre as margens de um mesmo rio.

Trinta anos decorridos sobre o primeiro congresso da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), voltamos este ano a poder reunir-nos presencialmente, após 
as limitações que a pandemia da Covid-19 impôs não apenas ao maior evento anual da Medicina Dentaria portuguesa, mas também ao exercício quotidiano 
da profissão. Este é, pois,  um congresso de reencontros. Contando com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, o fórum da OMD  
constitui uma oportunidade para equacionar os novos desafios que enfrentamos na sequência das lições que o último ano e meio proporcionou, mas,  
outrossim, o ponto de partida para o retomar da normalidade possível no trabalho dos médicos dentistas no atual contexto de saúde pública.

Não menos importante, o congresso há-de ser também o momento em que a classe dos médicos dentistas pode e deve ser capaz de urdir os consensos 
necessários à definitiva resolução de um conjunto de obstáculos que se têm deparados àqueles que exercem a profissão. 

Contando com um programa científico de excelência, gizado por alguns dos mais reputados especialistas nacionais e internacionais, o trigésimo congresso, 
sob o tema “Problemas e soluções clínicas em medicina dentária”, ambiciona ajudar os médicos dentistas a encontrar as terapêuticas clínicas mais  
adequadas a cada um dos problemas com que nos deparamos no dia-a-dia, assumindo integralmente a condição de referência técnico-científica da Medicina 
Dentária em Portugal.

Pela primeira vez na cidade de Braga, o Congresso afirma e consolida a Medicina Dentária como um fator basilar de coesão social e territorial, extravasando 
fronteiras. Como nos tempos do domínio romano, Bracara Augusta volta a ser um ponto de convergência entre a Lusitânia e a Galiza, estimulando a partilha 
de conhecimentos entre os médicos dentistas dos dois países no âmbito do Fórum Ibérico. Impulsionado pela ambição e pela vontade de inovar, este con-
gresso estreará também a acreditação eletrónica mediante a apresentação da cédula profissional.

O 30º Congresso da OMD pretende, assim, fazer a simbiose entre a tradição e o arrojo, características que, nestas três décadas, têm feito deste encontro 
um evento singular que enobrece a profissão e todo o setor da Medicina Dentária.

Miguel Pavão
Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas
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MENSAGEM DAS COMISSÕES
CIENTÍFICA E ORGANIZADORA
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Caros colegas,

Sejam bem-vindos ao 30º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. 
Este é o ano das emoções. Não só porque comemoramos 30 edições da reunião anual da medicina dentária, mas sobretudo porque voltamos a estar  
efetivamente reunidos. 
As novas tecnologias são um poderoso aliado destes tempos, ainda atípicos, e a decisão de realizarmos pela primeira vez um congresso híbrido (presencial 
e online, em simultâneo) aponta precisamente para esse caminho, o da inovação, do arrojo, da vontade de ir mais além, tal como fazemos diariamente no 
nosso exercício profissional. 
Mas, há tradições que só fazem sentido se puderem ser vividas fora do ecrã: o reencontro, o convívio, o contacto com as empresas do setor, a formação 
prática, a passagem do conhecimento. E nem uma pandemia vai mudar isto! 
2021 ficará na memória de todos como o ano de viragem, da retoma de antigas (boas) rotinas, ainda que com todas as necessárias medidas de segurança, da 
estreia do congresso em Braga, dos corredores movimentados de congressistas rumo às sessões científicas e à Expodentária, da maior oferta de sempre 
em matéria de cursos hands-on, do compromisso com o ambiente, do entusiasmo perante as surpresas que estão prestes a serem desvendadas e, claro, da 
festa, que tenho a certeza que será inesquecível. 
É com orgulho pelo trabalho feito até aqui e com esperança no futuro, que digo:
Estamos juntos de novo!

António Duarte Mata
Presidente da Comissão Científica

Paulo Miller
Presidente da Comissão Organizadora
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09:00
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10:00
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 Eugénio Martins
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O Discussão

11:30

Na Ordem do Dia
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PROGRAMA CIENTÍFICO
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Prótese Fixa
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O Discussão
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Periodontologia

O Peri-implantite e mucosite: prevenção, tratamento e 
 prognóstico
 Frank Schwarz
O Discussão
 

17:30
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Oclusão

O Reabilitação oclusal extensa da dentição desgastada - estética 
 e função
 Rafael Decurcio
O Discussão

14:30

Oclusão

O Reabilitação oclusal extensa da dentição desgastada - estética 
 e função
 Rafael Decurcio

11:00

11:35
12:10

Prótese Fixa
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 Paulo Júlio Almeida
 Rui Isidro Falacho
O Discussão

10:30 - 11:00 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

16:00 - 17:30 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

19:00 | INTERVALO EXPODENTÁRIA
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12:10
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  (asilados, criminal e civil) 
  Chandra Gracias
 - Na reconstrução do perfil post mortem em cadáveres 
  desconhecidos. Recomendações e normas na medicina  
  dentária forense 
  Hrvoje Brkić
O Discussão

14:30

15:45

16:00

Inovações em Medicina Dentária

O Inteligência artificial para diagnóstico e apoio à decisão 
 clínica em medicina dentária: moda ou oportunidade?
 Falk Schwendicke
O Discussão

 Entrega de prémios Apresentações Científicas

17:30

18:05

18:40

Inovações em Medicina Dentária

O Saliva enquanto fluido de diagnóstico - que perspetivas no
 diagnóstico de alterações sistémicas?
 Marlene Barros
O Saliva enquanto fluido de diagnóstico - que perspetivas no
 diagnóstico de alterações da cavidade oral?
 Joana Faria Marques
O Discussão

EXPOSIÇÃO PERMANENTE - (D1)
30 Anos do Congresso

11:00 - 12:00

Na Ordem do Dia (D3)

O Turismo em Medicina Dentária
 Fernando Arrobas da Silva
 Óscar Gaspar
 Pedro Machado
 Luís Pedro Martins

EXPOSIÇÃO PERMANENTE - (D1)
30 Anos do Congresso

14:30 - 16:00

Na Ordem do Dia (D3)

O Ensino e Formação em Medicina Dentária
 Paulo Ribeiro de Melo
 Francisco Fernandes do Vale
 Ana Cristina Mano Azul | Salvato Trigo
 Marlene Barros | Helena Teixeira Avelino
 Moderador: Luís Luís de Sousa

EXPOSIÇÃO PERMANENTE - (D1)
30 Anos do Congresso

17:30 - 19:00

Na Ordem do Dia (D3)

O Fórum Ibérico
 Miguel Pavão | Francisco Garcia Lorente
 António Ginjeira | José María Suárez Quintanilla
 Adriana Sanz Marchena | María Núñez Otero 
 Moderador: Fernando Guerra

EXPOSIÇÃO PERMANENTE - (D1)
30 Anos do Congresso



PROGRAMA CIENTÍFICO

CONFERÊNCIA PATROCINADA | BIOTECH

A decorrer no intervalo da expodentária | 16:15 - 17:00

06NOV
AUDITÓRIO A AUDITÓRIO B AUDITÓRIO C

09:00

09:45

Cirurgia Oral

O Cuidados pré-operatórios em cirurgia oral: 
 como proceder
 Daniela Alves Pereira
O Cuidados pós-operatórios em cirurgia oral: 
 como proceder
 Rui Figueiredo

09:00

10:20

Medicina Dentária Preventiva

O Avaliação de risco de doença. Conceito atual e decisão 
 clínica em crianças e pacientes adultos
 Yolanda Martínez Beneyto
 Nélio Veiga
O Discussão

09:00

Na Ordem do Dia

O Proteção radiológica em Medicina Dentária
 (conferência em inglês)
 Ana Paula Reis
 Nuno Ventura
 Ingrid Różyło-Kalinowska

11:30

12:45

Cirurgia Oral

O Inclusão dentária: do diagnóstico ao tratamento
 João Lagrange
O Discussão

14:30

15:45

Dentisteria Operatória

O Problemas e insucessos da adesão em diversos 
 substratos e materiais! Como evitar e resolver
 Alessandro Loguercio
O Discussão

17:30

18:45

Dentisteria Operatória

O Margens de cavidades muito profundas – como resolver?
 João Ascenso
O Discussão

17:30

18:45

Prótese Removível

O Prótese total removível: como conseguir uma prótese  
 retentiva, funcional e estética?
 José Luis Antonaya Martín 
 Víctor Cerdá Guill
O Discussão

14:30

Prótese Removível

O Prótese total removível: como conseguir uma prótese  
 retentiva, funcional e estética?
 José Luis Antonaya Martín 
 Víctor Cerdá Guill

11:30

12:45

Medicina Dentária Preventiva

O Para além do fluoreto – que perspetivas na prevenção 
 química da cárie dentária?
 Andréa Fonseca Gonçalves
O Discussão

10:30 - 11:30 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

16:00 - 17:30 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

19:00 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

13:00 - 14:30 | ALMOÇO | INTERVALO EXPODENTÁRIA

11:30

Na Ordem do Dia

O A relevância dos seguros na Medicina Dentária
 Ana Sofia Silva | José Santos | Graça Fernandes
 Rúben Peixinho | Telmo Ferreira
 Moderador: Rui Paiva

14:30

15:30

14:30

Na Ordem do Dia

O Sessão conjunta dos colégios de especialidade de Cirurgia 
 Oral, Odontopediatria, Ortodontia e Periodontologia
O ADL – Associação Dentária Lusófona: Impacto da Pandemia  
 na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
 Marcos Capez | Brasil
 Carmelinda Abu Raya | Cabo Verde
 Paula Ahing | Moçambique
 Maria Llanes, António Roma Torres | Portugal  
 (a decorrer na SALA 5, no piso -1)
O Entrega de diplomas de especialista em Ortodontia

Reunião plenária dos Colégios de:

O Cirurgia Oral (Sala Hands-on 01)
O Odontopediatria (Sala Hands-on 02)
O Ortodontia (Sala Hands-on 03)
O Periodontologia (Sala Hands-on 04)

AUDITÓRIO D

09:00

Curso para Assistente Dentário

O O assistente dentário e o seu papel na receção e 
 atendimento dos pacientes
 Margarida Cordo

11:30

Curso para Assistente Dentário

O O papel do assistente dentário no controlo 
 comportamental do paciente pediátrico
 Francisca Silva Ferreira

14:30

18:30
18:30
18:30
18:30

Curso para Assistente Dentário

O Normas e procedimentos em ambiente 
 pandémico - atualização 2021
 Carlota Duarte de Mendonça

17:30

Curso para Assistente Dentário

O O papel do assistente dentário na gestão e 
 manutenção de equipamentos
 José Valentim Antunes

 

AUDITÓRIO D | 16:15 - 17:00

 BIOTECH
O Aprimoramento de Tecidos Moles nas Reabilitações   
 Complexas com Implantes na Zona Estética
 Hélder Moura



HANDS-ON PATROCINADOS
04 NOV | SALA 1
09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 BIOFIX 
O Enxerto ósseo com cimento Bond Apatite, uma 
 abordagem inovadora
 Yahav Amos

 BIOFIX
O Enxerto ósseo com cimento Bond Apatite, uma 
 abordagem inovadora
 Yahav Amos

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 FKG 
O Perfurações radiculares, como prevenir, tratar 
 e diagnóstico 
 Kleber Carvalho

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 CPM PHARMA
O Restaurações estéticas diretas na área posterior e 
 otimização do ponto de contato
 Paulo Cardoso Monteiro

 CPM PHARMA
O Restaurações estéticas diretas na área posterior e 
 otimização do ponto de contato
 Paulo Cardoso Monteiro

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

O Fotografia dentária com smartphone
 Bruno Seabra

04 NOV | SALA 2 04 NOV SALA 3 04 NOV SALA 4 04 NOV SALA 5

05 NOV | SALA 1
09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 BIOFIX
O Como introduzir a Medicina Dentária digital na 
 rotina diária da sua clínica?
 Philip Segal  | Filipe Cyrne

 BIOFIX
O Como introduzir a Medicina Dentária digital na 
 rotina diária da sua clínica?
 Philip Segal  | Filipe Cyrne

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 FKG
O Tratamentos primários, retratamento e reimplante.  
 Aplicações clínicas mediante o uso de materiais 
 biocerámicos TotalFill®
 Vitor Freitas

 FKG
O Canais curvos e calcificados. Abordagem em 
 Endodontia
 José Costa Gouveia

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 NOBEL BIOCARE
O Como tratar peri-implantites com a nova tecnologia 
 de eletrolises – Galvosurge
 Pedro Peña | Pedro Santos Silva

 NOBEL BIOCARE
O Um novo protocolo cirúrgico que garante maior 
 previsibilidade e maior conforto para o paciente
 Pedro Peña | Miguel Moura Gonçalves

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 SWEDEN & MARTINA
O Mudança de paradigma: protocolo BOPT sobre 
 implante e dente natural para clínicos e técnicos de 
 laboratório
 Filipe Franco de Sousa | Lucas Pedrosa

 SWEDEN & MARTINA
O Mudança de paradigma: protocolo BOPT sobre 
 implante e dente natural para clínicos e técnicos de 
 laboratório
 Filipe Franco de Sousa | Lucas Pedrosa

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

O Gestão e edição de imagem em medicina dentária
 Bruno Seabra 

05 NOV | SALA 2 05 NOV SALA 3 05 NOV SALA 4 05 NOV SALA 5

06 NOV | SALA 1
09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 HENRY SCHEIN 
O As ferramentas digitais ao serviço da reabilitação 
 protética
 Salomão Rocha

 HENRY SCHEIN
O O uso de microscópio na reabilitação oral
 Rodrigo Avelãs Cavaco

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 DOUROMED
O Materiais e protocolos de reconstrução 
 óssea - perspetiva atual
 Fernando Duarte

 DOUROMED
O Materiais e protocolos de reconstrução 
 óssea - perspetiva atual
 Fernando Duarte

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 BEGO
O Cirurgia guiada em Implantologia
 Paulo Mascarenhas | João Miguel Gomes

 BEGO 
O Bone level implants - Long-term experience
 Francisco Delille

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

 E.M.S.
O Guided Biofilm Therapy (GBT) – Profilaxia oral 
 profissional eficiente com o máximo conforto para 
 o paciente
 Francisco Brandão de Brito

 E.M.S.
O Guided Biofilm Therapy (GBT) – Profilaxia oral 
 profissional eficiente com o máximo conforto para 
 o paciente
 Marco Infante da Câmara

09:30 - 13:00

14:30 - 18:00

06 NOV | SALA 2 06 NOV SALA 3 06 NOV SALA 4 06 NOV SALA 5
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09:00 Ortodontia | Recidiva em Ortodontia Conceitos de diagnóstico e biomecânica na prevenção da recidiva Rui Pereira 23
09:30  Conceitos oclusais na prevenção da recidiva Eugénio Martins 24
10:00  Recidiva em ortodontia – como resolver Américo Ferraz 25
11:30  O estado da arte da contenção em ortodontia Simon J. Littlewood 26
14:30 Implantologia Como evitar e resolver as complicações e insucessos com implantes imediatos na “zona estética”: Egon Euwe (STRAUMANN GROUP) 27
  um protocolo para resultados previsíveis a longo prazo 
17:30  Quando e como manter ou remover um implante  comprometido na zona estética? Paulo Alexandre Carvalho 28
17:55  Quando e como manter ou remover um implante  comprometido na zona estética? Paulo Campos 28
18:20  Quando e como manter ou remover um implante  comprometido na zona estética? Liliana Andrea Faria Silva 28

09:00 Endodontia Retratamento endodôntico complexo e remoção de  instrumentos fraturados Nuno Valamatos Pinto 30
09:40  Reimplante intencional: uma solução?  Quando, como e previsibilidade José Manuel Sacramento 31
11:30  Perfurações radiculares: como prevenir, tratar e prognóstico Kleber Carvalho 32
14:30 Odontopediatria Papel do médico dentista no diagnóstico de maus-tratos  infantis: enquadramento normativo Cristiana Pereira 33
15:05  Sedação farmacológica consciente realizada pelo médico  dentista: hidroxizina vs. midazolam - indicações e limites Inês M. B. Mesquita 34
17:30  Defeitos estruturais nas dentições decídua e permanente:  como dar resposta às dificuldades de diagnóstico e tratamento Marco Aurélio Paschoal 35

09:00 Na Ordem do Dia Manifestações orais da Covid-19 Silva Marques 36
09:35  Associação da doença periodontal e a Covid-19 (COLGATE) Eduardo Montero Solís 37
11:30  Pandemia e o impacto na saúde mental Pedro Morgado, Alexandra Antunes
   Susana Falardo Ramos
   Moderador: Sérgio Sousa 38
14:30  CDD: Problemas, dilemas e soluções no exercício da direção clínica João Braga, João Paulo Farias
   Rita Sá Pereira, Elizabeth Fernandez
   Moderador: Luís Filipe Correia 40
17:30  Competências setoriais em Medicina Dentária (1.a parte) Virgínia Santos, Susana
   Falardo Ramos, Luis Pedro Ferreira,
   Mariana Guedes da Costa 42
   (2.a parte) Júlio Fonseca,
   Hossam Dawa, Luis Monteiro 44

04NOV | ÍNDICE DAS CONFERÊNCIAS
AUDITÓRIO A  

AUDITÓRIO B  

AUDITÓRIO C  
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04NOV
AUDITÓRIO A 
09:00

Conceitos de diagnóstico e biomecânica na 
prevenção da recidiva

ORTODONTIA | RECIDIVA EM ORTODONTIA
(ORTHOSMILE)

Rui Santos Pereira

Após um tratamento ortodôntico, a dentição deveria permanecer numa posição funcional, estética 
e estável. Contudo, a recidiva ortodôntica ocorre após o término do tratamento ativo, tornando-se 
a fase de contenção tão importante quanto a fase ativa do mesmo. A recidiva deve ser antecipada 
logo desde a fase do diagnóstico, e reavaliada no final do tratamento ativo.
A recidiva, embora ocupe uma parte importante do tratamento ortodôntico, encontra-se pouco 
abordada em apresentações públicas.
Nesta conferência, serão abordados e ilustrados vários fatores de recidiva que devem ser tidos em 
conta num tratamento ortodôntico.

 Docente no curso de Pós-graduação em Ortodontia da FMDUL

 Professor auxiliar de Ortodontia da FMDUL

 Doutorado em Ortodontia pela UL

 Membro do Colégio de Ortodontia da OMD

 Especialista em Ortodontia pela OMD

 Mestrado em Ortodontia pela Universidade de Bergen

 Pós-graduado em Ortodontia pela Universidade de Bergen

 Licenciatura em Medicina Dentaria pela FMDUL

RESUMOCV
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04NOV
AUDITÓRIO A 
09:30

Conceitos oclusais na prevenção da recidiva

ORTODONTIA | RECIDIVA EM ORTODONTIA
(ORTHOSMILE)

Eugénio Martins

Os objetivos do tratamento ortodôntico estão definidos como estética facial, estética dentária, 
saúde periodontal, oclusão funcional, boas vias aéreas e estabilidade. No entanto, a literatura exis-
tente demonstra que, a longo prazo, a taxa de sucesso dos tratamentos ortodônticos é inferior ao 
esperado, pelo que o objetivo da estabilidade do tratamento é posto em causa.

Desta forma, pretende-se com esta conferência abordar os critérios de estabilidade, oclusais e 
funcionais, muitas vezes negligenciados, que podem contribuir para melhorar os resultados do 
tratamento ortodôntico e alcançar a estabilidade esperada.

 Médico dentista. Universidade do Porto

 Especialista em Ortodontia pela Ordem dos Médicos Dentistas

 Doutorado em Medicina Dentária. Universidade do Porto

 Pós-graduação e mestrado em Ortodontia. Universidade do Porto

 Docente no Serviço de Ortodontia da Faculdade de Medicina

 Dentária da Universidade do Porto

 Membro F.A.C.E.

 Membro especialista da Sociedade Portuguesa de Ortopedia

 Dento-Facial (SPODF)

RESUMOCV
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04NOV
AUDITÓRIO A 
10:00

Recidiva em ortodontia - como resolver 

ORTODONTIA | RECIDIVA EM ORTODONTIA
(ORTHOSMILE)

Américo Ferraz

A recidiva é um dos temas mais controversos em ortodontia. 
Serão apresentadas algumas das possíveis soluções para resolver e enfrentar esse problema.

 Médico Dentista

 Especialista em Ortodontia pela OMD

 Prática exclusiva em Ortodontia

RESUMOCV



26

04NOV
AUDITÓRIO A 
11:30

O estado da arte da contenção em ortodontia

ORTODONTIA | RECIDIVA EM ORTODONTIA

Simon J. Littlewood

A contenção ortodôntica é, sem dúvida, a parte mais importante de qualquer plano de tratamento 
ortodôntico, mas tradicionalmente é um tópico que tem sido negligenciado na ortodontia e medi-
cina dentária. Nos últimos anos, desenvolvemos um conhecimento muito mais adequado sobre 
contenção e estabilidade e Simon Littlewood tem um interesse particular nesta área. É o autor 
principal da revisão da Cochrane sobre a contenção ortodôntica e levou a cabo a sua própria inves-
tigação neste campo, tendo também aparecido em vídeos educativos sobre contenção. 

O Dr. Littlewood partilhará a mais recente evidência científica para suportar o uso de diferen-
tes tipos de aparelhos de contenção, tanto removíveis como fixos, bem como técnicas adicionais 
para aumentar a estabilidade. Responsabilidade na contenção é uma área muito negligenciada na 
ortodontia. Será discutida a responsabilidade do paciente, do ortodontista e do médico dentista 
generalista, tal como a campanha nacional “Hold that Smile” da Sociedade Britânica de Ortodontia, 
a qual foi liderada pelo conferencista. 
Por fim, o Dr. Littlewood também irá analisar distintas formas de lidar com recidivas no futuro.  

 Líder de especialidade e ortodontista consultor em Braddford, Reino Unido

 Assistente clínico graduado na Universidade de Leeds, Reino Unido

 Possui também uma pequena clínica privada

 Co-diretor no Curso de Terapia Ortodôntica de Yorkshire, o primeiro curso 

de terapia ortodôntica no Reino Unido, o qual auxiliou a estabelecer

 Presidente do Exame de Associado da Faculdade de Cirurgia Dentária para

 o Royal College of Surgeons de Inglaterra

 Foi Diretor Nacional do Desenvolvimento Profissional para a Sociedade 

 Britânica de Ortodontia e, em 2022, irá assumir o cargo de Secretário 

 Honorário da Sociedade Britânica de Ortodontia

 Publicou amplamente e escreveu vários capítulos de livros, sendo um dos

 autores do livro best-seller “An Introduction to Orthodontics”, 5ª Edição, 

 publicado pela Universidade de Oxford

 Escreveu e apareceu em vídeos educativos para entrevistas, avaliações 

 baseadas no trabalho em ortodontia e a promover a importância da 

 contenção ortodôntica para os pacientes e profissionais de medicina dentária

 Palestrante requisitado a nível mundial, com palestras realizadas em 

 todo o mundo. Tem um interesse particular em contenção ortodôntica, 

 ensaios clínicos randomizados controlados e ortodontia baseada na 

 evidência

 É bastante conhecido como um prestigiado palestrante, sendo capaz de 

 discutir investigação de elevada qualidade e, muito importante, como fazer 

 a sua translação para a prática clínica real do dia-a-dia

RESUMOCV
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04NOV
AUDITÓRIO A 
14:30

Como evitar e resolver as complicações e insucessos 
com implantes imediatos na “zona estética”:
um protocolo para resultados previsíveis a longo prazo

IMPLANTOLOGIA (STRAUMANN GROUP)

Egon Euwe

Para além da Estética e Funcionalidade o desejo lógico de todos os nossos pacientes é a 
LONGEVIDADE dos implantes pós-extracionais que lhes propomos. Uma bonita reabilitação 
que mimetiza o dente e que durará bastantes anos justifica o investimento que irão realizar. 
Infelizmente a realidade é que os pacientes têm que lidar frequentemente com complicações, 
falhas e re-tratamentos onerosos poucos anos após a conclusão do tratamento, o que resultará 
numa óbvia frustração, conflito e deterioração da relação com o clínico. Todos estes casos têm 
algo em comum: PROGRESSIVA PERDA ÓSSEA. O que fazer e como o evitar! Nesta conferência 
faremos uma análise crítica do alvéolo pós-extracional e das opções clínicas para preservar e re-
construir o volume original da crista óssea. 
Analisando e aprendendo com os insucessos o Dr. Egon Euwe irá mostrar-nos um caminho 
previsível para uma adequada ESTÉTICA e LONGEVIDADE neste grupo de casos. 

 Licenciou-se em 1982, na Universidade de Utrecht (Países Baixos)

  Desde 1986, o seu foco de interesse na medicina dentária tem sido a 

 periodontologia e a implantologia oral

  Frequentou cursos de pós-graduação na UCLA (University of California, 

 Los Angels)

  Tornou-se membro da UCLA European Study Club e, em janeiro de 1997, 

 este grupo atribui-lhe o prémio de “Best Clinical-Scientific Presentation”

  É um frequente conferencista internacional e co-autor de várias publicações

 científicas

  Conferencista e membro do “Global Institute for Dental Education” (gIDE)

  Membro ativo da “European Academy of Esthetic Dentistry” (EAED)

RESUMOCV
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04NOV
AUDITÓRIO A 
17:30

Quando e como manter ou remover um 
implante comprometido na zona estética?

IMPLANTOLOGIA

Paulo Alexandre Carvalho1  |  Paulo Campos2

Liliana Andrea Faria Silva3

Paulo Alexandre Carvalho (1)
 Médico dentista pela FMDUP

 Pós-graduado em Implantologia

 Pós-graduado em Cirurgia Oral Avançada e Enxertos 

 Autógenos pela ImplantBrazil

 Pós-graduado em Reabilitação Oral Estética

 Formador em cursos de Cirurgia Plástica Periodontal 

 e Implantologia Avançada

 Coordenador da Residência clínica de Prótese sobre 

 Implantes na Foramen Dental Education

 Orador em diversas conferências nacionais e 

 internacionais

 

Paulo Campos (2)
 Licenciado em Medicina Dentária pela IUCS

 Pós Graduado em Periodontologia pela IUCS

 Especialista em Periodontologia pela OMD

 Professor convidado na Pós Graduação de 

 Periodontologia da IUCS

Liliana Andrea Faria da Silva (3)
 Colaboração no ensino pré-graduado de cirurgia oral, FMDUP,  

 2002-2007.

 Especialista Universitária Implantologia, USC, 2008-2009. 

 Especialista Cirurgia oral pela OMD, 2017.

 Publicação de artigos científicos e conferências em cirurgia 

 oral e ROG.

 Diversos prémios de mérito, incluindo 1º Prémio Osteology 

 case session, Barcelona Osteology 2019.

 Advanced Surgical Master Curriculum Regenerative Implant  

 Dentistry, Istvan Urban/ Szeged University.

 Advanced Master Soft Tissue around teeth and implants 

 with Giovanni Zucchelli, 2018-2019.

 Presidente e Membro fundador da Association of Ridge and  

 Tissue Augmentation (ARTA), 2018-present.

 Membro da direção do Colégio de cirurgia oral da OMD, 

 2021-present.

CV

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

(1) (2) (3)
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04NOV
AUDITÓRIO A 
17:30

Quando e como manter ou remover um 
implante comprometido na zona estética?

IMPLANTOLOGIA

Paulo Alexandre Carvalho1  |  Paulo Campos2

Liliana Andrea Faria Silva3

Paulo Alexandre Carvalho (1)
A colocação de implantes na zona estética obriga a um 
cuidadoso planeamento reverso de forma a cumprir 
várias premissas biológicas, estéticas e funcionais. 
Frequentemente assistimos a complicações estéticas 
associadas a estes implantes devido a deiscências/de-
ficiências mais ou menos severas dos tecidos moles 
circundantes. Outras vezes, mais do que este impacto 
nos tecidos moles, existe perda óssea e peri-implantite 
associadas que podem pôr em causa a sobrevivência 
do implante.
A resolução destes casos implica, primeiramente, um 
correto diagnóstico diferencial determinando a presen-
ça ou não de patologia infecciosa. Quando na ausência 
desta, é possível equacionar uma abordagem regene-
rativa da sequela dos tecidos moles. Nesse quadro, há 
que avaliar o potencial regenerativo da mesma e a téc-
nica cirúrgica mais adequada, de forma a determinar 
se o implante pode ser mantido sendo os tecidos moles 
reconstruídos com cirurgia plástica periodontal ou se o 
implante tem que ser removido de maneira a que com 
novo implante se possa chegar a um resultado estético 
adequado.

Paulo Campos (2)
Com a colocação de implantes de forma massiva nos 
últimos anos, surgem, hoje em dia, diversos problemas 
relacionados com os mesmos, dos quais se destacam 
aqueles que afetam implantes na zona estética. A exi-
gência crescente dos pacientes conjugada, em muitos 
casos, com a baixa disponibilidade para tratamentos 
invasivos, levam os clínicos a considerar, sempre que 
possível, a hipótese de manutenção dos implantes já 
existentes. Neste contexto, a manipulação e enxertia 
dos tecidos moles, adquire um papel relevante na re-
solução de muitos destes casos, em várias situações, 
associada à troca/modificação dos componentes pro-
téticos e respetiva prótese, assim como dos respetivos 
perfis de emergência. Não obstante, existem casos em 
que é necessário a remoção dos implantes existentes, 
e proceder aos tratamentos necessários para nova rea-
bilitação estética. Nesta conferência, serão abordadas 
as várias possibilidades de tratamento.

Liliana Andrea Faria da Silva (3)
Na nossa prática de implantologia de rotina diá-
ria, os implantes dentários são colocados em  
áreas comprometidas que podem produzir vá-
rias complicações, inclusive resultados estéticos  
deficientes.
Para superar isso, o clínico tem que tomar uma deci-
são: remover ou manter o implante a fim de alcançar o 
melhor resultado funcional e estético possível e assim 
um resultado estável a longo prazo.
Na minha apresentação, serão discutidas técnicas para 
reconstruir as deficiências de crista óssea alveolar 
após a remoção do implante, com o objetivo de colo-
car o implante com a melhor posição tridimensional e 
alcançar tratamento protético implantossuportado es-
tável a longo prazo.
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Retratamento endodôntico complexo e remoção 
de instrumentos fraturados

ENDODONTIA

Nuno Valamatos Pinto

Os retratamentos são, em geral, intervenções complexas e cada vez mais comuns no nosso dia a 
dia clínico.
É importante ter em conta o aumento de casos desta natureza, que também vêm apresentando 
complexidade crescente.
Na base do sucesso está, na maioria dos casos, um bom planeamento e qualidade, conhecimento 
e experiência para enfrentar estas situações, que chegam a ser muito exigentes e desgastantes, 
levando quase ao limite os nossos níveis de resistência e perseverança.
É o conhecimento e a destreza do clínico, apoiados no conjunto de ferramentas adequado para 
cada caso, que permite uma satisfatória aproximação ao sucesso.
Na minha apresentação vou partilhar parte da experiência e conhecimento adquiridos ao longo de 
vinte anos de exclusividade clínica em endodontia.

 Licenciado em Medicina Dentaria pelo ISCSEM em 2001

 Mestrado em Endodontia pela Universitat Internacional de Catalunya 2004

 Professor Convidado do Mestrado de Endodontia na UIC

 Prática exclusiva em Endodontia desde 2001

 Membro da Sociedade Portuguesa Endodontologia

 Membro certificado da Sociedade Europeia de Endodontia

 Membro da Associação Americana de Endodontia

 Palestrante Nacional e Internacional

RESUMOCV



31

04NOV
AUDITÓRIO B 
09:40

Reimplante intencional: uma solução? Quando, 
como e previsibilidade

ENDODONTIA

José Manuel Sacramento

O reimplante intencional é a última chance de salvar um dente com infeção persistente após a 
tratamento endodôntico convencional. 
Nesta apresentação, serão discutidas as indicações e contraindicações desta técnica, protocolos e 
taxa de sucesso. Alguns casos serão mostrados e analisados.

 Médico dentista licenciado no ISCS-N em 1993

 Docente de Endodontia de 1994 a 1998, no ISCS-N

 Docente de Endodontia de 2002 a 2008, na FCS-UFP

 Docente da pós-graduação em Endodontia da CESPU, desde 2015

 Prática privada dedicada à endodontia

 Formador de cursos de endodontia RPCEndo desde 2005
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Perfurações radiculares: como prevenir,
tratar e prognóstico

ENDODONTIA (FKG)

Kleber Carvalho

O tratamento endodôntico impõe uma série de procedimentos, durante os quais alguns acidentes 
ou complicações podem ocorrer, exigindo capacitação e decisão do profissional quanto à conduta 
a ser seguida para que o tratamento possa ser levado a bom termo. Atualmente, com a evolu-
ção dos conhecimentos técnicos e científicos, aperfeiçoamento de instrumentais e equipamentos  
e, principalmente, o aprimoramento profissional, a incidência de acidentes tem diminuído consi-
deravelmente.
Entretanto, entre tais inconvenientes, a perfuração radicular ainda se destaca e essa palestra tem 
como objetivo elencar recursos de prevenção e abordagens de tratamento que possam resultar em 
um prognóstico favorável.

 2017 – 2021 Doutorado em Endodontia. Universidade de São Paulo 

 – FORP-USP

 1995 – 1998 Mestrado em Odontologia. Universidade Metodista de São  

 Paulo, UMESP, São Bernardo Do Campo, Brasil

 1990 – 1992 Especialização em Endodontia. Universidade Metodista de São  

 Paulo, UMESP, São Bernardo Do Campo, Brasil

 1984 – 1988 Graduação em Odontologia. Universidade Metodista de São  

 Paulo, UMESP, São Bernardo Do Campo, Brasil

 Prática privada exclusiva em Endodontia desde 1988

 Coordenador do curso de Especialização em Endodontia do INEPO – São 

 Paulo – SP

 Coordenador do curso de Especialização em Endodontia da FUNORTE – 

 Santo André – SP

 Professor de cursos de Endodontia no NEO – Núcleo de Especialidades 

 Odontológicas – São Paulo – SP
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Papel do médico dentista no diagnóstico de 
maus-tratos infantis: enquadramento normativo

ODONTOPEDIATRIA

Cristiana Pereira

Os maus tratos em crianças e jovens constituem um sério e complicado problema social de enor-
me complexidade. Esta complexidade resulta, na sua essência, de três grandes aspetos: a) dos 
vários conceitos de maus tratos (relacionados com fatores culturais e socioeconómicos e com a 
área profissional ao nível da qual é feita a sua abordagem); b) dos seus mecanismos etiológicos: 
problemas como a precariedade socioeconómica, o alcoolismo, a baixa formação escolar ou o 
excesso de stress são frequentemente associados aos maus tratos físicos, revestindo-se estes de 
maior visibilidade relativamente a outras formas de violência, como os maus tratos emocionais, 
mais característicos dos ecossistemas socioeconomicamente favorecidos (neste último caso, a 
deteção dos maus tratos é mais dificultada pela disponibilidade dos recursos necessários, na fa-
mília, para, sem resolver o problema, manter no anonimato); c) das várias formas de abordagem da 
problemática, desde a intervenção, informal ou formal, à prevenção.
O trabalho de proteção de crianças e jovens requer o máximo de cooperação, não só das institui-
ções públicas competentes neste âmbito, mas também dos profissionais que delas estão distantes, 
nomeadamente dos médicos dentistas. Muitas vezes, é a desinformação profissional que impede 
que se detetem e tratem estes casos de forma atempada e de forma correta.
A nenhum profissional isolado, nomeadamente médico dentista, se pode atribuir a responsabi-
lidade do diagnóstico e proteção de uma criança ou jovem em perigo, devendo partilhar-se esta 
responsabilidade na fase mais inicial possível para que as suspeitas possam ser confirmadas e 
implementadas as apropriadas medidas de intervenção e suporte.

 Professora auxiliar com agregação na Faculdade de Medicina Dentária da 

 Universidade de Lisboa

 Investigadora principal do grupo de investigação FORENSEMED da Unidade 

 de Investigação UICOB da FMDUL

 Investigadora integrada do Centro de Estatística e Aplicações da Universi

 dade de Lisboa (CEAUL)

 Médica dentista da Equipa Nacional DVI, INMCLF

 Membro por Portugal no subgrupo Medicina Dentária Forense do grupo DVI 

 da Interpol

 Afiliada por convite no OSAC-NIST para a Medicina Dentária Forense

 Consultora em medicina dentária forense do INML e depois INMLCF, de 

 novembro de 2004 a maio de 2020
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Sedação farmacológica consciente realizada pelo 
médico dentista: hidroxizina vs. midazolam
indicações e limites

ODONTOPEDIATRIA

Inês M. B. Mesquita

A administração de fármacos com efeito sedativo na população pediátrica em ambiente de consul-
tório dentário apresenta particularidades. Esta técnica anestésica permite a alteração do estado 
de consciência, contribuindo para ansiólise e amnésia. Deste modo, a sedação pode contribuir para 
que a vivência de uma ida ao médico dentista seja mais confortável e feliz. 
A segurança clínica deve guiar a atuação da equipa. A seleção dos fármacos deve considerar  
o procedimento a realizar e a situação clínica do doente, sabendo que qualquer alteração do  
estado de consciência pode induzir, principalmente, modificações dos sistemas respiratório e car-
diovascular.

Pretende-se com esta sessão:
- Rever sumariamente as características anatómicas e fisiológicas da população pediátrica que 
condicionam a sua abordagem e gestão clínicas;
- Abordar o risco clínico, integrado na segurança e qualidade da prestação de cuidados;
- Compreender a sedação como técnica anestésica, consequentes alterações do estado de cons-
ciência e interferência com os sistemas respiratório e cardiovascular;
- Compreender a manutenção da permeabilidade da via aérea relacionada com a sedação;
- Rever as substâncias ativas hidroxizina e midazolam: grupos farmacoterapêuticos, indicações, 
posologias, modos e vias de administração, contraindicações e efeitos secundários;
- Abordar casos clínicos de forma integrativa.

 Anestesiologista - Hospital Pediátrico Coimbra - CHUC desde 2018

 Instrutora na Escola Nacional para a Formação Avançada em Reanimação, 

 Trauma e Emergência, desde 2017

 Medicina pré-hospitalar - Viatura Médica Emergência e Reanimação

 /INEM-HUC até 2018

 Doutoranda na área de emergência e gestão de eventos críticos – FMUC,

 CHVNG/E, desde 2015

 Formadora Centro Simulação Biomédica CHUC - áreas de anestesiologia, 

 emergência e simulação até 2017

 Docente ISLA Santarém – Pós-graduação Gestão e Administração de 

 Unidades de Saúde, desde 2017

 Vogal do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, desde 2014
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Defeitos estruturais nas dentições decídua e 
permanente: como dar resposta às dificuldades de 
diagnóstico e tratamento

ODONTOPEDIATRIA

Marco Aurélio Paschoal

Na prática clínica da odontopediatria, o cirurgião-dentista depara-se com diferentes desafios, 
entre eles, os defeitos de desenvolvimento de esmalte (DDE). Importância deve ser dada aos seus 
aspetos etiológicos para que possa fornecer suporte para o diagnóstico e tratamento adequado. 
Desta forma, na presente conferência, serão abordados os temas relacionados com: etiologia dos 
DDE, diagnóstico diferencial e abordagens atuais de tratamento, com enfoque em novos materiais 
dentários.  

 Professor adjunto - Departamento de Saúde Bucal da Criança e do 

 Adolescente (SCA), Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

 Minas Gerais (UFMG)

 Graduação em Odontologia - Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), 

 Universidade de São Paulo (USP)

 Mestrado em Odontopediatria - Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), 

 Universidade de São Paulo (USP)

 Doutorado em Odontopediatria - Faculdade de Odontologia de Araraquara 

 (FOAr), Universidade Estadual Paulista (UNESP)

 Pós-doutorado em Biofilmes Orais - Faculdade de Odontologia, 

 Universidade de Nova Iorque (CDNYU)

 Membro do Grupo HMI -  CNPq (https://grupohmi.com.br/)

 Diretor Científico da Associação Brasileira de Odontopediatria (ABOPED), 

 Regional Minas Gerais

 Associado da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO)

 Associado da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica (IADR)
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Manifestações orais da Covid-19

NA ORDEM DO DIA

Silva Marques

A doença designada por Covid-19 é uma doença sistémica,  normalmente caracterizada por uma 
síndrome respiratória aguda de incidência severa, e que se desenvolveu como pandemia desde a 
sua descrição inicial. Múltiplas manifestações descritas incluem envolvimento da cavidade oral, o 
que coloca potencialmente o médico dentista na primeira linha do diagnóstico.

 Licenciado em Medicina Dentária, FMUC, 1992

 Doutorado em Ciências Biomédicas, ICBAS-UP, 2010

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD, 2017

 Professor Auxiliar de Cirurgia e Medicina Oral, MIMD, IUEM

 Coordenador do Serviço de Medicina Dentária, Hospital da Luz, Setúbal

 Médico Dentista do Serviço de Medicina Dentária, Hospital da Luz, Lisboa
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Associação da doença periodontal e a Covid-19

NA ORDEM DO DIA (COLGATE)

Eduardo Montero Solis

A inflamação sistémica que caracteriza tanto a COVID-19, como a periodontite, pode ser um po-
tencial mediador na associação entre ambas as doenças. Mais especificamente, foi proposto que a 
severidade da infeção COVID-19, representada pela necessidade de ventilação assistida, admissão 
numa unidade de cuidados intensivos (UCI) ou mesmo morte, possa estar associada à severidade 
da destruição periodontal. 

 Licenciatura em Medicina Dentária. Universidade Complutense de Madrid 

 (UCM)

 Mestrado em Periodontologia e Implantologia (UCM)

 Certificate of Completion of Specialised Training (CCST) em 

 Periodontologia pela European Federation of Periodontology (EFP)

 Doutoramento com Menção Internacional (UCM)

 Diploma de Pós-graduação em Statistics in Health Sciences and Master in 

 Research Methodology. Universidade Autónoma de Barcelona (UAB)

 Professor Associado em Periodontologia. Faculdade de Medicina Dentária 

 (UCM)

 Membro do Working Group of the Spanish Society of Periodontology 

 (SEPA) e da Spanish Society of Diabetes (SED)

 Membro do Experts Council of the Osteology Foundation

 Membro do Education Committee of the European Association of 

 Osseointegration (EAO)

 Prática clínica exclusiva em periodontologia e implantologia em 

 Madrid, Espanha.
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Pandemia e o impacto na saúde mental

NA ORDEM DO DIA

Pedro Morgado | Alexandra Antunes | Susana Falardo Ramos
Moderador: Sérgio Tavares de Sousa

 Professor de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Escola de Medicina da Universidade do 

Minho e investigador no Laboratório Associado ICVS/3B’s, onde se dedica à investigação dos 

mecanismos neurobiológicos de doenças como a perturbação obsessivo-compulsiva, a psicose 

esquizofrénica e as perturbações aditivas. 

 Autor de mais de 50 artigos científicos em revistas internacionais e de oito capítulos de livro. 

É editor associado da Frontiers in Psychiatry, da BMC Psychiatry, do Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria e da Editora UMinho. 

 Membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Comunicação Clínica.

 Alexandra Antunes, licenciou-se em psicologia clínica no Instituto Superior de Ciências da 

Saúde, Norte, em 1997. Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Educação pela 

Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 Integra a Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses como vogal desde dezembro de 2020 

e exerce funções como psicóloga clínica na Unidade Local de Saúde de Matosinhos- Hospital 

Pedro Hispano desde Abril de 2020. 

 O seu percurso como psicóloga no SNS teve início em 2001 quando iniciou atividade no Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa – Hospital de Penafiel, e onde permaneceu até Abril de 2020.

 Foi docente no curso de Psicologia clínica no Instituto Superior de Ciências da Saúde de 1997 

até 2004. Foi investigadora no serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto de 1997 a 2000. 

CV Pedro Morgado CV Alexandra Antunes
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 1996 – Licenciatura em Medicina Dentária (Pré-Bolonha) no Instituto Superior de 

Ciências da Saúde Egas Moniz, Lisboa-Portugal

 2015 - “Cum Laude” European PhD por unanimidade de Juri, na Faculdade de 

Odontologia (Departamento de Preventiva, Odontopediatria, Ortododntia) da 

Universidade Complutense de Madrid, Espanha

 2020 – International Certificant pela American Board of Dental Sleep Medicine

 2020- Scientific Committee Member do American Academy of Dental Sleep Medicine

 2020 –Vice-President e Member da European Academy of Dental Sleep Medicine.

 2020 – Mastery Program on Dental Sleep Medicine pela American Academy of Dental Sleep 

Medicine

 Desde 2018 – Recognize Member da American Academy of Dental Sleep Medicine

 Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

 Licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa

 Pós-graduado em Implantologia e Reabilitação Oral pela NYU College of Dentistry

 Especialização em Medicina Hiperbárica e Subaquática pela Escola Naval- Marinha Portuguesa

CV Susana Falardo Ramos CV Sérgio Tavares de Sousa
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CDD: problemas, dilemas e soluções no 
exercício da direção clínica

João Braga | João Paulo Farias | Rita Sá Pereira
Elizabeth Fernandez | Moderador: Luís Filipe Correia

NA ORDEM DO DIA

 Médico dentista com inscrição ativa na OMD sob o nº 1146

 Licenciado em Medicina Dentária pela FMDUP - 1994

 Doutorado em Medicina Dentária pela FMDUP - 2014

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD - 2017

 Professor Auxiliar - Cirurgia Oral - FMDUP

 Professor e membro da Comissão Científica do Mestrado em 

Cirurgia Oral - FMDUP

 Membro da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas

 Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 

1987

 Especialista em neurocirurgia em 1997 (Hospital Santa Maria)

 Pós-graduação em gestão de unidades de saúde pela Faculdade 

de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica 

Portuguesa 2006-2008

 Diretor do Internato Médico do Hospital CUF Descobertas desde 

2016

 Coordenador de Neurocirurgia do Hospital CUF Descobertas, 

Hospital CUF Torres Vedras e da Clínica CUF Alvalade. 

Coordenador do Centro de Neurociências do Hospital CUF 

Descobertas

 Diretor Clínico do Hospital CUF Descobertas desde julho de 2019

 Diretora Técnica e Farmacêutica 2011 até ao presente

 Farmacêutica desde 2004

 Curso: Gestão Financeira (PGPF)-INFOSAUDE - instituto formação 

e inovação em saúde Unipessoal LDA

 Participação em Ensaios Clínicos Diabetes Mellitus Tipo2

CV João Braga CV João Paulo Farias CV Rita Sá Pereira
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 Professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho

 Doutorada em Direito, pela EDUM Mestre em Direito pela FDUC, 

Licenciada em direito pela U.  Católica Porto

 Advogada desde 1993

 Autora de várias publicações na área do direito processual civil e 

do contencioso administrativo

 Assessora jurídica do CDD da OMD

 Presidente da Direção do CEJUR e da revista CADERNOS DE 

JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

 Assessora jurídica do CDD - OMD

 Médico Dentista

 Licenciado pela Universidade do Porto em 1987

 Especialista em Cirurgia Oral pela Ordem dos Médicos Dentistas 

em 2017

 Vogal do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD de 2001 a 

2012

 Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina desde 2013

 Membro do Board Task Force Ethics do Conselho Europeu de 

Dentistas desde 2016

 Fellow do International College of Dentistry (ICD) desde 2017

CV Elizabeth Fernandez CV Luís Filipe Correia
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Neste painel pretende-se refletir sobre o estatuto legal 
do Diretor Clínico, sendo ele detentor de uma clínica, 
mas, sobretudo, quando dirige uma clínica que não lhe 
pertence e diagnosticar os problemas e refletir nas suas 
soluções.

Perante este quadro, será realizado um debate entre 
os presentes, levando à abordagem dos contornos 
dos estatutos legais em vigor, desde os inscritos 
nos Estatutos e Códigos Deontológicos das Ordens 
Profissionais no sentido da regulação da profissão, 
aos decretos-lei emanados pelo Estado e/ou Entidade 
Reguladora da Saúde, terminando numa reflexão daquilo 
que fica ainda por fazer em defesa da saúde pública e 
dos direitos dos doentes.

RESUMO
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 Licenciada em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa (2004).

 Professora Auxiliar do Departamento de Reabilitação Oral da Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade de Lisboa.

 Pós-Graduada em Dentisteria Restauradora e Estética pelo Instituto Superior das Ciências da 

Saúde Egas Moniz (2005/2006).

 Mestre em Dentisteria Restauradora e Estética pelo Instituto Superior das Ciências da Saúde 

Egas Moniz (2006-2008).

 Pós-Graduada em Reabilitação Oral pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa (2007/2008).

 Pós-Graduada Mesoterapia pela Academia Portuguesa de Estética e pela Skin Academy 

Barcelona (2013/2014).

 Doutorada em Biomateriais pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 

(2013-2016).

 Pós-Graduada em Medicina Estética e Antienvelhecimento pela Universidade Complutense de 

Madrid (2017/2018).

 Pós-Graduada em Ozonoterapia pelo Instituto Superior de Gestão e Administração de 

Santarém (2019/2020).

 Prática Clinica exclusiva em Reabilitação Oral e Harmonização Facial

 1996 – Licenciatura em Medicina Dentária (Pré-Bolonha) no Instituto Superior de

Ciências da Saúde Egas Moniz, Lisboa-Portugal

 2015 - “Cum Laude” European PhD por unanimidade de Juri, na Faculdade de 

Odontologia (Departamento de Preventiva, Odontopediatria, Ortododntia) da 

Universidade Complutense de Madrid, Espanha

 2020 – International Certificant pela American Board of Dental Sleep Medicine

 2020- Scientific Committee Member do American Academy of Dental Sleep Medicine

 2020 –Vice-President e Member da European Academy of Dental Sleep Medicine.

 2020 – Mastery Program on Dental Sleep Medicine pela American Academy of Dental Sleep 

Medicine

 Desde 2018 – Recognize Member da American Academy of Dental Sleep Medicine
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Competências setoriais em Medicina Dentária
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Virgínia Santos | Susana Falardo Ramos
Luis Pedro Ferreira | Mariana Guedes da Costa | Júlio Fonseca
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 Médico Dentista - Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 

do Porto.

 Mestrado em Odontopediatria - Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Barcelona.

 Doutorado em Odontologia - Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Barcelona.

 Especialista em Odontopediatria pela Ordem dos Médicos 

Dentistas.

 Membro Fundador e Presidente da Sociedade Portuguesa de 

Odontopediatria.

 Membro da Direcção do Colégio de Especialidade de 

Odontopediatria.

 Membro Ativo da “European Academy of Paediatric Dentistry”.

 Membro Internacional da “American Academy of Pediatric 

Dentistry”.

 Membro da “Sociedad Española de Odontopediatría”.

 Autor dos livros “Atlas de Odontopediatria” e “Odontopediatria 

Clínica”.

 Autor e co-autor de várias publicações e apresentações nacionais 

e internacionais.

 Advogada

 Licenciada pela Faculdade de Direito do Porto da Universidade 

Católica Portuguesa

 Pós-Graduada em Direito dos Contratos (Contratos Públicos, 

Comerciais e Garantias) pela Faculdade de Direito do Porto da 

Universidade Católica Portuguesa

 Médico Dentista (2004 - FMUC) 

 Pós-Graduado em Reabilitação Oral Protética e Mestre em 

Patologia Experimental (FMUC) com tese na área do Bruxismo 

 Doutoramento em Ciências da Saúde (FMUC) com tese na área 

das DTM – 2020  

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Disfunção 

Temporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF) 

 Assistente Convidado de Reabilitação Oclusal da FMUC até 2015 

 Membro Suplente do Conselho Deontológico da OMD 

 Responsável pela consulta de Dor Orofacial e Disfunção 

Temporomandibular da OrisClinic (Coimbra)  
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Competências setoriais em Medicina Dentária
2.ª Parte

Júlio Fonseca | Hossam Dawa | Luis Monteiro

 Médico Dentista (2004 - FMUC) 

 Pós-Graduado em Reabilitação Oral Protética e Mestre em 

Patologia Experimental (FMUC) com tese na área do Bruxismo 

 Doutoramento em Ciências da Saúde (FMUC) com tese na área das 

DTM – 2020  

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Disfunção 

Temporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF) 

 Assistente Convidado de Reabilitação Oclusal da FMUC até 2015 

 Membro Suplente do Conselho Deontológico da OMD 

 Responsável pela consulta de Dor Orofacial e Disfunção 

Temporomandibular da OrisClinic (Coimbra)  

 Equivalência do curso de Medicina Dentária |2002| Universidade 

do Porto, Portugal 

 DDS Degree|1994| University of Damascus, Syria

 Aluno de doutoramento no programa doutoral em ciências 

biológicas aplicadas à saúde - 2021, IUCS-CESPU, Portugal.

 Master of Medical Science MMSci in Oral Surgery |1999-2001| 

University of Sheffield, UK

 Especialista em cirurgia oral pela OMD , Portugal. 

 Consultor no Oporto Dental Academy | 2015 - presente |Porto, 

Portugal.

 Diretor clínico da Dawa Clinic |2002 - presente| São João da 

Madeira, Porto, Portugal
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 Presidente da International Academy of Digital Dentistry IDDA 

em Portugal

 Membro da Society for the Advancement of Anaesthesia in 
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 Médico Dentista (ISCSN). 

 Especialista em Cirurgia Oral (OMD)

 Doutor em Patologia USC, Espanha. 

 Professor Auxiliar (IUCS) em Clínica - Cirúrgica Periodontal, 

Medicina Oral, Patologia Oral e Biopatologia. 

 Médico Dentista e docente de estágio do Serviço de Estomatologia 

e Medicina Dentária do Centro Hospitalar de São João – Pólo de 

Valongo (Unidade Hospitalar CESPU). 

 Coordenador da Pós-graduação em Medicina e Patologia Oral do 

IUCS, CESPU.
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CV Júlio Fonseca CV Hossam Dawa CV Luis Monteiro
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MEDICINA ORAL

A evolução demográfica, devido ao aumento do grupo populacional acima dos 65 anos de idade, 
é uma das principais causas de uma profunda mudança no planeamento do ponto de vista social 
e de saúde. O conhecimento da saúde oral é fundamental para planear e executar programas de 
prevenção. 
As patologias orais que mais frequentemente observamos nos idosos são feridas traumáticas,  
geralmente associadas ao uso de prótese. A candidíase oral é a lesão infeciosa por excelência nes-
te grupo populacional e o seu surgimento está relacionado com vários fatores facilitadores, entre 
os quais fatores locais como o tabaco, álcool, higiene, presença de prótese, etc., e fatores gerais 
como a xerostomia, diabetes, patologias neoplásicas, distúrbios imunológicos.
Patologias potencialmente malignas, como a leucoplasia e a eritroplasia associada ao líquen 
plano oral, constituem um importante grupo devido à sua elevada ocorrência nesta faixa etária.  
O principal objetivo desta apresentação é identificar estas lesões, implementar a prevenção e li-
nhas orientadoras para o tratamento de lesões orais. 

 Professora Catedrática de Medicina Oral, Faculdade de Medicina e Medicina  

 Dentária, Universidade de Múrcia

 Chefe de Medicina Oral, “Hospital General Universitário Morales Meseguer”,  

 Murcia, Espanha

 Investigadora Principal do “Instituto Investigación Socio-Sanitaria Región  

 Murcia” (IMIB)

 Índice Bibliométrico Estatístico RG score 41.87

 Publicou mais de 250 artigos na área de medicina oral

 Competências: Patologias Orais, Saúde Oral, Medicina Oral, Desordens  

 Autoimunes, Saliva, Glândulas Salivares

 Vice-presidente: da “Sociedade Espanhola de Medicina Oral”

RESUMOCV

Qual é a abordagem terapêutica para a patologia 
oral mais frequente no idoso?

Pia López Jornet
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MEDICINA ORAL

A saliva é uma das mais versáteis e multifuncionais substâncias produzidas pelo corpo tendo um 
papel crítico na preservação da saúde orofaríngea. 
Xerostomia, ou boca seca, é comum entre a população mais idosa e está tipicamente associada a 
uma diminuição da função das glândulas salivares. 
As causas de xerostomia na população geriátrica foram atribuídas ao uso de medicação, doenças 
crónicas e radioterapia da cabeça e pescoço. 
Os pacientes com xerostomia crónica podem ter múltiplas consequências orais e dentárias tais 
como cáries, doença periodontal, infeções fúngicas e alterações paladar. 
O presente objetivo é apresentar um sumário da etiologia, diagnóstico, prevenção e tratamento 
farmacológico e não farmacológico da boca seca (hipofunção salivar e xerostomia nos idosos).

 Professora Catedrática de Medicina Oral, Faculdade de Medicina e Medicina  

 Dentária, Universidade de Múrcia

 Chefe de Medicina Oral, Hospital General Universitário Morales Meseguer,  

 Murcia, Espanha

 Investigadora Principal do Instituto Investigación Socio-Sanitaria Región  

 Murcia (IMIB)

 Índice Bibliométrico Estatístico RG score 41.87

 Publicou mais de 250 artigos na área de medicina oral

 Competências: Patologias Orais, Saúde Oral, Medicina Oral, Desordens  

 Autoimunes, Saliva, Glândulas Salivares

 Vice-presidente da Sociedade Espanhola de Medicina Oral

RESUMOCV

Xerostomia e lesões da mucosa oral no idoso

Pia López Jornet
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Jorge Guimarães (1)
O cancro oral apresenta uma das mais baixas taxas de sobrevivência a 5 anos (50% ou menos), 
quando comparado com outros cancros como o da mama, útero ou bexiga. Estes valores tendem 
a refletir o estádio avançado da doença no momento do diagnóstico (estádio III ou IV), apesar de 
afetar locais de fácil visualização e deteção precoce – bordos laterais da língua, pavimento da boca, 
mucosa jugal, trígono retromolar, gengiva, palato e lábio.
A deteção e o tratamento do cancro oral num estádio precoce constituem as formas mais eficazes 
de diminuir as taxas de mortalidade e morbilidade. É possível melhorar o prognóstico e reduzir 
a necessidade de tratamentos prolongados, deformantes e onerosos, caso o cancro seja tratado 
precocemente. 
A deteção precoce depende da capacidade do doente ou do médico para identificar uma lesão sus-
peita ou um sintoma numa fase inicial. 

Rui Albuquerque (2)
O diagnóstico tardio do cancro oral engloba 3 fatores principais: o paciente, o profissional de saúde 
e o próprio sistema hospitalar.
O paciente pode não saber reconhecer os primeiros sinais e sintomas de lesões malignas suspei-
tas. O médico dentista está numa posição privilegiada para o diagnóstico precoce do cancro oral, 
no entanto, devido a muitas condicionantes externas, a procura de outros profissionais de saúde, 
com formação não diferenciada em cabeça e pescoço, pode levar ao incorreto ou subdiagnóstico 
do cancro oral.
Esta conferência irá procurar demonstrar o que se está a desenvolver a nível europeu para me-
lhorar o conhecimento dos pacientes, a competência dos profissionais de saúde e os cuidados 
secundários hospitalares, desde a consulta de diagnóstico até ao tratamento. Serão apresentados 
vários casos clínicos e discutidas diferentes estratégias que permitam uma melhoria das várias 
condicionantes.

Jorge Guimarães (1)
 Especialidade: Cirurgia Geral

 Áreas de Diferenciação: Oncologia cirúrgica

 Licenciatura Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

 Exame de Educational Commission dos Foreign Medical Graduates

 Exame à especialidade  Oncologia Cirúrgica do European Board of Surgery

 Atividade Clínica: Internato Geral no Hospital de São João

 Internato Complementar em Cirurgia Geral

 Grau de Consultor da Carreira Médica Hospitalar, em 2002

 Assistente Hospitalar no Serviço de Oncologia Cirúrgica do Instituto 

 Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto desde 1996

 Assistente Hospitalar Graduado no Serviço de Oncologia Cirúrgica do 

 Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto desde 2003

 Coordenador da Clínica da Cabeça e Pescoço e responsável clínico da 

 unidade de Sarcomas da Clínica de Pele e Tecido Conjuntivo e Osso no 

 Instituto Português de Oncologia

Rui Albuquerque (2)
 Licenciatura em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da 

 Saúde Egas Moniz (2006)

 Mestrado em Medicina Oral (2007), Douturamento (2012) , Universidade de 

 Barcelona

 Consultor e Senior Lecturer (Hon) em Medicina Oral no Guy’s Hospital & 

 King’s College London

 Coordenador da disciplina Terapêutica Dentária - King’s College London

 Examinador do Royal College of Surgeons of England (MFDS)

 Coordenador de projetos financiados pela UE: Cessação Tabágica; Lesões 

 orais potencialmente malignas

RESUMOCV

(1) (2)

MEDICINA ORAL

Subdiagnóstico e diagnóstico tardio do 
cancro oral

Jorge Guimarães1  |  Rui Albuquerque2
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PERIODONTOLOGIA

A periodontologia, como área da medicina dentária que previne, diagnostica e trata os tecidos pe-
riodontais de suporte dos dentes, desempenha um papel fundamental na sobrevida e função das 
peças dentárias naturais e, consequentemente, na manutenção da saúde oral ao longo da vida. O 
avanço técnico e tecnológico destas últimas duas décadas tem permitido aumentar a sobrevida dos 
dentes em condições de saúde e função periodontal, assumindo mesmo alguma previsibilidade o 
tratamento regenerativo de dentes com prognóstico periodontal muito comprometido, ou mesmo 
aparentemente perdido.
Técnicas minimamente invasivas potenciadas por regeneradores biológicos, como as proteínas 
derivadas da matriz de esmalte de aplicação única ou em combinação com outros materiais os-
teocondutores/barreira, têm demonstrado resultados consistentes na manutenção a largo prazo de 
dentes periodontalmente comprometidos.
Muitas vezes peças chave em reabilitações totais, tratamentos ortodônticos, pilares de reabilita-
ções fixas, os dentes naturais periodontalmente comprometidos tratados asseguram duma forma 
estável e a largo prazo a função mastigatória/estética dos pacientes, adiando para mais tarde a 
irreversibilidade da substituição dum dente natural por um implante dentário.
Esta conferência tem como objetivo fazer a atualização do estado da arte no que respeita às reais 
possibilidades clínicas de tratamento e manutenção em função de dentes periodontalmente com-
prometidos e o seu contributo na função oral total dos pacientes.

 Licenciatura pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

 em 2000

 Pós-graduação em Periodontologia pela FMDUP, em 2001

 Residência clínica Prof. Myron Nevins, Boston, EUA, 2004

 Curso cirurgia mucogengival Harvard, Boston, EUA, 2004

 Doutorada em Estomatologia e Medicina Dentária pela Faculdade de 

 Medicina e Odontologia de Santiago

 Professora convidada dos mestrados de Periodontologia da CESPU e 

 Faculdade de Odontologia de Santiago

 Membro do Concelho Fiscal e do Centro de Formação Contínua da OMD

 Diretora clínica da CLINICCA

RESUMOCV

Preservação de dentes comprometidos 
periodontalmente - contributos da Periodontologia 

Célia Coutinho Alves
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PERIODONTOLOGIA

A Ortodontia tem um papel fundamental inserida na equipa multidisciplinar, nomeadamente nos 
casos complexos com periodonto muito comprometido, tendo em conta todos os movimentos pos-
síveis nos 3 planos do espaço.
Os princípios pelos quais se rege o movimento dentário são universais e independentes dos apa-
relhos utilizados. Atualmente, o planeamento ortodôntico definido digitalmente num ClinCheck, 
permite sequenciar os movimentos, com controlo da força e direção, evitando a movimentação no 
sentido da cortical óssea, minimizando assim o agravamento de problemas de recessão óssea e 
muco-gengival.
Nesta conferência serão discutidos vários casos clínicos com problemas periodontais graves, tra-
tados com a técnica convencional ou o sistema de alinhadores, fazendo um paralelo das vantagens 
e inconvenientes de cada técnica neste tipo de casos.

 Professora Associada com Agregação no Instituto Universitário de Ciências 

 da Saúde (IUCS)

 Doutorada em Ortodontia e Odontopediatria pela Universidade do Porto

 Especialista em Ortodontia e Especialista em Odontopediatria pela Ordem 

 dos Médicos Dentistas

 Investigadora, Líder da “Oral Diseases” e membro da coordenação no 

 INFACTS-CESPU

 Investigadora no Instituto de Biologia Molecular e Celular- IBMC, 

 i3S-Universidade do Porto

 Mais de 100 artigos publicados em revistas internacionais e nacionais

 Mais de 250 conferências, comunicações e posters em eventos nacionais e

 internacionais

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortodontia

RESUMOCV

Preservação de dentes comprometidos  
periodontalmente - contributos da Ortodontia 

Teresa Pinho
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PERIODONTOLOGIA

A relação entre a oclusão e a doença periodontal tem vindo a ser discutida há vários anos. Se é 
verdade que existe o consenso de que a doença periodontal não é causada diretamente por um 
problema oclusal, sabemos que a existência de um trauma oclusal primário ou secundário poderá 
agravar os sinais clínicos da doença.
Por este motivo, muitos autores preconizam um ajuste oclusal inicial simultâneo ao tratamento 
periodontal básico, como parte obrigatória do tratamento, de forma a permitir uma melhor recupe-
ração dos tecidos periodontais.
Em muitos casos, como consequência da própria doença periodontal, torna-se necessário reabi-
litar certos pacientes que sofreram consequências como migração dentária, perda de dentes ou 
mobilidade dentária residual associada a uma perda de inserção moderada/severa.
A questão que se coloca é sabermos por um lado quais os reais benefícios de uma reabilitação 
oclusal parcial/total para o prognóstico periodontal individual e, por outro lado, qual a previsibilida-
de de duração desse mesmo tratamento em dentes comprometidos periodontalmente.
O autor pretende rever, à luz da evidência atual, quais os critérios a ter em conta para uma toma 
de decisão adequada e quais as opções terapêuticas mais previsíveis em cada situação clínica.

 Licenciatura em Medicina Dentária pela Universidade do Porto

 Mestrado em Bioestatística aplicada às Ciências da Saúde pela

 Universidade de Sevilha

 Mestrado em Odontologia Estética pela Universidade Complutense de Ma  

 Doutoramento em Odontoestomatologia pela Universidade de Se-vilha

 Professor Auxiliar de Prostodontia Fixa na Universidade Fernando Pessoa

 Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária Digital

 Diretor do Master de Estética e Reabilitação Oral da Universidade 

 Fernando Pessoa

 Prática privada em Estética e Reabilitação Oral

RESUMOCV

Preservação de dentes comprometidos  
periodontalmente - contributos da Reabilitação 
Oclusal 

Carlos Falcão
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PERIODONTOLOGIA

A peri-implantite é uma patologia associada à presença de placa bacteriana, caracterizada pela 
inflamação da mucosa juntamente com a perda progressiva de osso de suporte. Uma considerável 
evidência sugere que a terapia não-cirúrgica apresenta uma eficácia limitada em impedir a perda 
óssea adicional, indicando a necessidade de intervenção cirúrgica na maioria dos pacientes diag-
nosticados com peri-implantite. 
A obtenção de ótimos resultados em diversas situações clínicas requer o conhecimento adequado 
das indicações e resultados das distintas modalidades cirúrgicas. Esta conferência irá abordar 
diferentes conceitos do tratamento cirúrgico da peri-implantite, incluindo reconstrutiva, ressetiva 
e terapias combinadas, bem como os fatores decisivos na determinação da técnica cirúrgica mais 
apropriada para diferentes casos de peri-implantite. Serão discutidos importantes aspetos relacio-
nados com o manuseamento dos tecidos moles e a racionalidade para o enxerto de tecidos moles 
após o tratamento cirúrgico de peri-implantite, bem como os fatores de prognóstico relacionados 
com os resultados do tratamento.  

 Professor e Presidente do Departamento de Cirurgia Oral e Implantologia 

 no “Centro para Medicina Dentária e Medicina Oral (Carolinum), Johann 

 Wolfgang Goethe-Universidade de Frankfurt”, Alemanha

 Editor associado no “Journal of Clinical Periodontology” e membro do 

 Corpo Editorial do “Clinical Oral Implants Research”

 Presidente cessante da “German Association of Oral Implantology” e 

 membro da Comissão Executiva da “Osteology Foundation”

 Foi galardoado com o prémio “André Schröder Research Prize” em 2007,

 o “Miller Research Prize”, em 2012, bem como o “Jan Lindhe Award”, 

 em 2017

RESUMOCV

Peri-implantite e mucosite: prevenção, tratamento 
e prognóstico

Frank Schwarz
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PRÓTESE FIXA

As facetas cerâmicas são uma excelente solução nos tratamentos estéticos e de reabilitação, in-
felizmente, tal como qualquer outro tratamento dentário, têm problemas. Podem fraturar, lascar 
ou descolar e estas situações que não são estranhas para quem exerce a sua prática clínica há 
algum tempo. Nesta conferência abordaremos como evitar estas situações através de um desenho 
adequado bem como formas de solucionar estes problemas sempre que surjam.
Compreender a preparação dentária, adesão, oclusão e a natureza dos materiais cerâmicos irá 
melhorar a nossa prática diária e torná-la menos stressante.

 Licenciado em Odontologia pela “Universidad Alfonso X el Sabio”, Madrid 

 (1997-2002)

 “International Advanced Study Program in Periodontics”, Universidade de 

 Nova Iorque (2003-2005)

 “Clinical Assistant Fellow” em Periodontologia, Universidade de Nova Iorque 

 (2004-2005)

 Professor convidado em vários masters

 Autor de artigos em revistas nacionais e internacionais nas áreas de 

 periodontologia, dentisteria restauradora e tratamentos interdisciplinares

 Palestrante de cursos e conferências nacionais e internacionais

 Prática clínica privada em Bilbao na Clínica Dentária ANATÓMIA e formação 

 privada no seu novo centro de formação DOKTRINA

RESUMOCV

Insucessos das facetas cerâmicas: importância, 
prevenção e resolução

Jon Gurrea
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Paulo Júlio Almeida (1)
A coexistência de uma multiplicidade de conceitos, técnicas e materiais nas abordagens restau-
radoras pode constituir para o médico dentista um desafio na sua seleção. Pela avaliação da res-
taurabilidade e prognóstico dentário em variadas situações clínicas, serão formuladas diversas 
árvores de decisão que podem tornar este processo mais previsível, racional e objetivo.

Rui Isidro Falacho (2)
Hoje em dia, o médico dentista deve ser capaz de incluir na sua prática clínica diária procedi-
mentos e conhecimentos técnicos e teóricos, que visem dar resposta às necessidades dos seus 
pacientes e assegurar a preservação de estrutura dentária sempre que possível.
Uma das prioridades deve ser o diagnóstico que conduz à decisão clínica. Este deve basear-se 
em critérios de avaliação da restaurabilidade de dentes destruídos, tendo em conta as técnicas 
disponíveis para conseguir uma restauração bem-sucedida e um adequado prognóstico a médio/
longo prazo.
É nesta pluralidade e exigência, quer cognitiva, quer técnica, que se enquadra esta conferência. 
Pretende-se apresentar aos colegas médicos dentistas uma árvore simplificada de decisão em 
algumas situações clínicas, contemplando a avaliação de restaurabilidade e técnicas possíveis para 
maximizar o sucesso.

Paulo Júlio Almeida (1)
 Médico Dentista

 Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto

 (FMDUP), 1986

 Pós-graduado em Implantologia e Reabilitação Oral pela Instituto Superior 

 de Ciências da Saúde Norte

 Doutorado pela Universidade do Porto, 2016

 Professor associado convidado de Prótese Fixa, FMDUP

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária (2013-2016)

Rui Isidro Falacho (2)
 Mestrado em Medicina Dentária pela UCP (2009)

 Pós-graduado em Patologia Experimental pela FMUC (2010)

 Doutorado pelo programa doutoral em Ciências da Saúde pela FMUC (2020)

 Assistente convidado de Prostodontia Fixa do mestrado integrado e 

 pós-graduação da FMUC

 Docente e responsável clínico da pós-graduação em Dentisteria Adesiva 

 do IUCS

 Docente em vários programas de pós-graduação nacionais e internacionais

 Presidente da EADD, SPMD2 e Membro da direção da SPERO

 Editor da Journal of Esthetic and Restorative Dentist - JERD

RESUMOCV

(1) (2)

PRÓTESE FIXA

Dificuldades na avaliação da restaurabilidade e 
prognóstico

Paulo Júlio Almeida1  |  Rui Isidro Falacho2
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OCLUSÃO

As infindáveis discussões a respeito da existência de uma relação cêntrica individual, restrita ou 
longa, de reabilitar pacientes com alteração de Dimensão Vertical de Oclusão, de métodos despro-
gramadores e técnicas de registo das relações maxilo-mandibulares com o crânio são pormenori-
zadas quando se tem o paciente como protagonista do processo. E compreende-se os mecanismos 
fisiológicos e biomecânicos envolvidos no processo de perda de estabilidade funcional, assim 
como os mecanismos a serem alcançados na reabilitação do sistema funcional, para que atue com 
o máximo de equilíbrio ofertando longevidade do que se executa.

Nesse sentido, e respeitando os vários caminhos ideológicos e das inúmeras filosofias preconiza-
das, o curso visa a apresentação da Técnica 2and2 Concept, um protocolo previsível e replicável na 
rotina clínica da reabilitação oral, estética e funcional, para reabilitação biomecânica e fisiológica 
de pacientes com alteração de DVO, com ou sem a presença associada de parafunção.

 Autor do livro “Facetas: Lentes de Contato e Fragmentos Cerâmicos”, 

 Editora Ponto

 Autor do Livro “Carillas - Lentes de Contacto y Fragmentos Cerámicos”, 

 Editora Ponto

 Autor do Livro “Veneers - Contact Lenses and Ceramic Fragments”, 

 Editora Ponto

 Coordenador do Curso Latino-Americano de Especialização em 

 Reabilitação Oral e Odontologia Estética, Associação Brasileira de 

 Odontologia - Secção de Goiás

 Professor do Curso de Especialização em Dentística, Associação Brasileira 

 de Odontologia - Secção de Goiás

 Coordenador dos cursos de Atualização em Oclusão e Reabilitação Oral,

 Associação Brasileira de Odontologia - Secção de Goiás

 Professor do Curso de Facetas Cerâmicas, Associação Brasileira de 

 Odontologia - Secção de Goiás

 Professor convidado do Programa Dentisteria Minimamente Invasiva da

 Universidade Egas Moniz, Lisboa, Portugal

 Mestre em Reabilitação Oral, Universidade Federal de Uberlândia - Brasil

 Especialista em Periodontia, Associação Brasileira de Odontologia - 

 Secção de Goiás
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desgastada - estética e função

Rafael Decurcio
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A identificação humana como direito fundamental; questão jurídica prévia, alicerçando o desenvol-
vimento procedimental, operacional e técnico cientifico neste domínio.
O acrónimo DVI e o conceito de Cenários de exceção – o diagnóstico diferencial: Crime ou Catás-
trofe, como primeiro problema a exigir solução.
Modelos internacionais – resposta Interpol e resposta europeia – visita breve aos modelos de res-
posta organizacionais relevantes, no plano internacional.
Acidentes fechados e abertos – explicação destes conceitos operativos e da estratégia do “fecho” 
progressivo, isto é, tendência para recolha de informação que permita classificar a situação como 
“fechada”.
Dados AM, PM e reconciliação, os segmentos tradicionais da intervenção em matéria de identifi-
cação humana.
Os identificadores primários – Lofoscopia, ADN e Odontologia forense; definição, conceitos e com-
paração entre indicadores primários.
Bases de dados biométricas – visão geral e a realidade portuguesa.
Contributos imprevistos de outras ciências forenses e identificadores secundários;
Avaliação, Dados AM, Dados PM, Reconciliação e Validação processual, como estratégia atualizada 
do modelo tradicional.
Um caso concreto - O acidente rodoviário na Madeira em abril de 2019
Lições aprendidas e conclusões

 CARLOS FARINHA, nascido em Tomar,  10/12/58;  É Diretor Nacional 

 Adjunto da PJ desde 27/7/2018

 Doutorando em Ciências Criminais na Faculdade de Dtº em Coimbra

 Ingressou na Polícia Judiciária em 1981 como Perito, Agente em 1989, 

 Coordenador  em 1995

 Coordenador Superior em 2008, tendo chefiado os Departamentos 

 do Funchal, de Leiria e de Lisboa.

 Foi Diretor do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária 

 de 6/4/2009 a 26/7/2018

 Representou Portugal junto do ENFSI e da AICEF, e integrou o 

 Comité Dirigente da Interpol para as FS

 Participou, como orador, em várias conferências nacionais e internacionais

 Publicou estudos e artigos científicos e é Associado Honorário da APCF

RESUMOCV

Identificação humana forense por
evidências dentárias:
- Em contexto internacional DVI Interpol

Carlos Farinha



58

05NOV
AUDITÓRIO C 
09:25

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE

A medicina dentária forense detém um papel incontornável na identificação humana, decorrente da 
validação científica indiscutível que confere. No contexto nacional, esta atividade desenvolve-se de 
forma rotineira no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), nos Servi-
ços de Clínica e Patologia Forenses das suas delegações. 
Num cenário de incidente grave ou catástrofe com multivítimas mortais, esta atividade integra-se 
na ação das equipas de intervenção forense especializadas que, no âmbito da resposta de socorro 
e emergência dos agentes de Proteção Civil, promovem a identificação das vítimas como parte da 
investigação criminal do processo judicial subsequente, gerado pela ocorrência. Tanto na situação 
de rotina, como na de exceção, seguem-se as normas internacionais do processo DVI (Disaster 
Victim Identification). 
Estas normas, preconizadas pela Interpol, resultam de uma sequência de atividades que se dividem 
em quatro fases, desde o exame do local, realizado no teatro de operações, à identificação positiva 
final que irá permitir estabelecer a identidade do corpo e consequente entrega/repatriação à famí-
lia que lhe corresponde. Constituem um processo sequencial que obedece a critérios internacio-
nais, revistos e validados desde há décadas e que deve ser conhecido por todos os intervenientes, 
incluindo os médicos dentistas.

 Médica especialista em medicina legal, licenciada e doutorada pela 

 Universidade Complutense de Madrid

 Coordena a Unidade de Intervenção Forense em Catástrofes do INMLCF,

 criada em 2018

 Coordenadora nacional da Equipa Médico-Legal de Intervenção em 

 Desastres (EML-DVI) desde 2002

 Delegada do Ministério da Justiça na Comissão Nacional de Proteção Civil 

 (CNPC) da ANEPC

 Presidente do Conselho Consultivo do Centro de Estudos e Intervenção em 

 Proteção Civil (CEIPC)

 Membro do PASWG do Grupo de Trabalho da Interpol para DVI 

 (INTERPOL WG on DVI)

 Várias missões forenses nacionais e internacionais, em situações 

 de catástrofe ou conflitos armados

RESUMOCV

Identificação humana forense por evidências
dentárias: Em contexto nacional da Autoridade Nacional  
de Emergência e Proteção Civil e o Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências Forenses
Maria Cristina de Mendonça
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Pretende-se analisar a importância de um procedimento preciso e o mais fiável possível de aferição 
da idade, e as suas consequências ao nível do Direito Civil e do Direito Penal e, em particular, na 
promoção dos direitos das crianças em perigo, migrantes, asiladas e/ou indocumentadas.

 Juiz de Direito, docente do Centro de Estudos Judiciários, na Jurisdição da 

 Família e das Crianças.

 Pós-Graduada em Filiação, Adoção e Proteção de Menores, na Faculdade

 de Direito de Lisboa.    

  Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa    

RESUMOCV

Estimativa da idade dentária para aplicação na estimativa 
médico-legal e forense da idade: nos casos de proteção 
de menores indocumentados (asilados, criminal e civil)

Chandra Gracias
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Estimativa da idade dentária para aplicação na estimativa médico-legal e forense da idade:
- Na reconstrução do perfil post mortem em cadáveres desconhecidos. Recomendações e normas 
na medicina dentária forense
No contexto forense, a idade, adicionalmente com a informação do nome, da nacionalidade e 
do género, podem estabelecer e comprovar a identidade. Nos últimos anos, a necessidade de 
estimativa de idade aumentou com o aumento da migração, dos refugiados, das catástrofes em 
massa e do aumento do número de vítimas de guerra. As variáveis relacionadas com a idade 
dentária fornecem informações baseadas em alterações na morfologia dentária em indivíduos 
adultos e ocorrem durante o desenvolvimento dos dentes em crianças e adolescentes. As 
alterações biológicas dentárias, podem ser observadas direta ou microscopicamente em restos 
esqueletizados e/ou em exame oral em clínica forense com ou sem exame imagiológico médico. A 
estimação da idade dentária pode ser realizada durante a infância, adolescência e em adultos. Com 
base em numerosos estudos científicos publicados, a melhor acurácia estatística na estimativa da 
idade dentária é obtida em crianças, um pouco menos em adolescentes, e estimar a idade dentária 
em adultos é menos precisa. As metodologias de atlas e a avaliação de mineralização dentária são 
úteis para estimar a idade, uma vez que está mais correlacionada com a idade do que o crescimento 
esquelético e somático. As alterações biológicas durante o processo de envelhecimento é um 
processo contínuo, portanto, mudanças subtis são difíceis de quantificar e medir. A avaliação 
etária das alterações nos tecidos dentários (atrição, recessão periodontal translucência apical, 
anéis de cemento e dentina secundária) proporcionará uma idade biológica que está relacionada 
com a idade cronológica em muitos casos. Este trabalho foi apoiado em parte pela Fundação Croata 
da Ciência no âmbito do projeto (IP-2020-02-9423) AZUFAMA.

 Hrvoje Brkić nasceu a 12 de agosto de 1963, em Zagreb.  

 Introduziu a medicina dentária forense no ensino superior na Universidade 

 de Zagreb, em 1997 

 Até hoje gere vários projetos croatas de investigação científica, bem como 

 dois projetos internacionais financiados pela UE

 Desde 2003, é vice-reitor da Escola de Medicina Dentária, tendo sido reitor 

 entre 2012 e 2018 

 Participou ativamente em várias conferências internacionais e publicou 

 mais de 250 artigos científicos e profissionais, livros e capítulos de livros

 É membro de vários conselhos editoriais internacionais e, desde 2006, é 

 editor-chefe do jornal “Acta stomatologica Croatica”

 Em 2017, foi eleito presidente da “International Organization of Forensic 

 Odonto-Stomatology (IOFOS)”

 Em 2012, recebeu o prémio estatal para ciência na República da Croácia

 É casado e pai de 3 crianças

RESUMOCV

Estimativa da idade dentária para aplicação na estimativa 
médico-legal e forense da idade: na reconstrução do perfil 
post mortem em cadáveres desconhecidos. Recomendações e 
normas na medicina dentária forense
Hrvoje Brkić
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No início da era dos dados, a medicina está a tornar-se alvo de interesse por parte de empresas 
tecnológicas e gigantes digitais; a inteligência artificial (IA) é uma palavra na moda. A apresen-
tação discutirá o que é a IA, como trabalha e porque poderá revolucionar a medicina e auxiliar no 
diagnóstico dentário e no suporte à decisão. A IA, como meio para alavancar dados médicos, irá 
facilitar a prestação de cuidados mais personalizados, preventivos e abrirá caminho para se lidar 
de modo minimamente invasivo com doenças, entre as quais as orais, tal como a cárie dentária. 
Iremos apresentar casos específicos, realçando onde podem encaixar na prática clínica mas tam-
bém demonstrar as limitações da IA atual na medicina dentária. 
Objetivos de aprendizagem:
1. Compreender princípios básicos da IA e a “machine learning”.
2. Fornecer uma visão geral dos casos onde a IA pode ser utilizada, as suas oportunidades e limi-
tações em medicina dentária.
3. Ser capaz de avaliar as soluções atuais de IA em medicina dentária. 

 Professor e Diretor de Departamento, Diagnóstico Oral, Pesquisa em Saúde 

 Digital e Ser-viços de Saúde. 

 O seu foco de investigação é a medicina dentária orientada por dados 

 (data-drive dentis-try), incluindo a Inteligência Artificial (IA), bem como 

 diagnóstico dentário, cariologia e den-tisteria restauradora, preventiva e 

 saúde pública. 

 Autor de mais de 300 artigos, editou vários livros e escreveu mais de 20 

 capítulos de livros em vários tópicos. 

 Coordena o grupo IA para a Saúde Dentária na World Health Organization 

 / International Telecommunication Union (WHO/ITU), preside a Associação 

 Alemã para a IA em Medicina Dentária e é conselheiro em vários órgãos 

 como a FDI, para a IA em aplicações dentárias.  

 O Prof. Falk foi galardoado com vários prémios prestigiantes, entre os 

 quais o “Basil Bibby and Lion Award” da IADR, bem como o “David Sackett

 Award of the German Network for Evidence-based Medicine”. Exerce 

 funções como Editor Associado do jornal nº 1 de medi-cina dentária, o 

 “Journal of Dental Research”. O seu trabalho em IA para análise de 

 imagens dentárias conduziu à primeira spin-off dentária do Charité, a 

 dentalXrai Ltd.

RESUMOCV

Inteligência artificial para diagnóstico e apoio à 
decisão clínica em medicina dentária: moda ou 
oportunidade?

Falk Schwendicke
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O potencial da saliva como fluido diagnóstico não invasivo está a ser explorado por vários grupos 
de investigação. Mas, para atingir plenamente o seu potencial, é necessário realizar uma caracte-
rização abrangente das moléculas intervenientes e dos mecanismos em que participam, quando 
atuam no ecossistema da cavidade oral. As tecnologias ómicas, e principalmente a proteómica, 
geraram um enorme conjunto de dados que se encontram ainda pouco explorados. A informação 
quantitativa relativa às proteínas em um determinado contexto (uma determinada doença) pode ser 
usada por algoritmos computacionais para gerar informações sobre as Interações Proteína-Pro-
teína (PPIs). As PPIs podem ser posteriormente analisadas quanto ao seu significado funcional e 
utilizadas para identificar potenciais biomarcadores, alvos terapêuticos, mecanismos de defesa e 
patogenicidade.
A evidência científica gerada pela caracterização da saliva deixa antever um potencial enorme e 
com interesse para aplicação numa diversidade de soluções em saúde.

 Professora Catedrática da Universidade Católica Portuguesa

 Diretora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, CIIS

 Diretora do Laboratório SalivaTec
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Saliva enquanto fluido de diagnóstico - que 
perspetivas no diagnóstico de alterações da 
cavidade oral?

Marlene Barros



63

05NOV
AUDITÓRIO C 
18:05

INOVAÇÕES EM MEDICINA DENTÁRIA

Assistimos atualmente a uma mudança de paradigma na medicina assente no conceito de preven-
ção da doença e adaptável às características individuais do doente – medicina de precisão. Nesse 
enquadramento, os métodos de diagnóstico precoce e não invasivo e de avaliação de risco indivi-
dual assumem particular relevo.
Na medicina dentária, a saliva é muitas vezes considerada de forma redutora enquanto elemento 
dificultador da realização técnica de procedimentos terapêuticos. Contudo, a saliva/fluido oral en-
quanto fluido de diagnóstico possui um enorme potencial na compreensão dos processos etiopa-
togénicos das doenças orais. A sua colheita, simples e não invasiva, posiciona-a como ferramenta 
de avaliação do estado de saúde oral e risco individual para doença e de definição de estratégias 
preventivas e terapêuticas personalizadas, que irão revolucionar a forma atual de prática clínica. 
Mais de 5000 proteínas foram já identificadas na saliva, muitas das quais com potencial valor 
enquanto biomarcadores discriminatórios de doença oral, como a cárie, doença periodontal ou 
cancro oral. Perspetiva-se que o crescimento exponencial do conhecimento relativo ao proteoma, 
metaboloma, microbioma e estudo de exossomas salivares amplie este potencial, sendo necessá-
ria a validação clínica da sua eficácia enquanto testes de diagnóstico.
Nesta conferência, serão abordados os avanços no conhecimento de potenciais biomarcadores 
salivares de doença oral, o desenvolvimento de testes de diagnóstico aplicáveis em consultório 
(chairside), considerando uma visão crítica das suas potencialidades, limitações e perspetivas 
futuras.

 Médica dentista pelo ISCS-EM (2007)

 Mestre em Medicina Dentária pela FMDUL (2009)

 Doutora em Medicina Dentária, especialidade de Biologia Oral pela FMDUL 

 (2015)

 Professora auxiliar da FMDUL

 Investigadora do Grupo de Investigação em Biologia e Bioquímica Oral da 

 UICOB/FMDUL

 Membro do Centro de Estudos de Medicina Dentária Baseada na Evidência 

 da FMDUL

 18 artigos científicos publicados em revistas indexadas

RESUMOCV

Saliva enquanto fluido de diagnóstico - 
que perspetivas no diagnóstico de alterações  
da cavidade oral?

Joana Faria Marques
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 Mestre em medicina dentária, pós-graduado em estatística e doutorado pela Universidade de 

Lisboa.

 Com uma tese sobre turismo de saúde, foi convidado para Coordenador do Grupo de Trabalho 

“Turismo em Medicina Dentária” da Ordem dos Médicos Dentistas.

 Professor de estatística na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, presta também 

serviços de consultoria estratégica para empresas nos setores da saúde, turismo e imobiliário.

Nasceu em Vagos, em maio de 1969.  Licenciou-se em Economia, na Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto. É presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e vice-

Presidente da União Europeia da Hospitalização Privada (UEHP). Membro da Comissão Executiva 

da CIP e membro do Conselho Económico e Social. É Vice-Presidente do Conselho Estratégico 

de Saúde da CIP, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, dos Conselhos Consultivos 

do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

e do Conselho Geral e de Supervisão da Dignitude. Também é presidente do Conselho Fiscal do 

Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE), vogal da Associação Organizadora da Convenção 

Nacional de Saúde e administrador da Fundação do Gil. 

CV Fernando Arrobas da Silva CV Óscar Gaspar
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 Doutorando em PACI – Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades, pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra;

 Mestre em Ciências de Educação, na Área de Especialização - Psicologia Educacional, pela 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade de Coimbra, 

 Licenciado em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

 Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra, e do Conselho Geral do 

Instituto Politécnico de Viseu

 Membro Cooptado do Departamento de Gestão Economia e Turismo, da Universidade de 

Aveiro, 

 Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, para o mandato de 

2018/2023;

 Presidente da ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Externa do Centro de Portugal, 

eleito para o quadriénio 2018/2021.

 No âmbito do CIFT - Comité Internacional de Filmes de Turismo, a Turismo do Centro de 

Portugal, em 2017 e 2018, arrecadou mais de 11 prémios internacionais em cidades como 

Berlim, Viena, Istambul, Belgrado, Los Angels, Zagreb, Karlovy Vary, e Varsóvia.

Luís Pedro Martins tem uma longa carreira profissional e de intervenção cívica.

É Licenciado em Design pela ESAD e Pós-Graduado em Marketing Management pela Porto 

Business School.

Foi deputado na Assembleia da República, em duas Legislaturas e Adjunto de um Ministro da 

Justiça.

Foi durante 4 anos o responsável pela Comunicação e Marketing da Santa Casa da Misericórdia 

do Porto.

Entre 2014 e 2018 foi Diretor Executivo da Torre dos Clérigos, conseguindo durante este período 

um crescimento notável no número de visitas a este ícone da cidade do Porto.

Com uma longa experiência nas áreas do Marketing e da Comunicação, onde é autor de mais 

de uma centena de campanhas, Luís Pedro Martins estendeu a sua atividade a diferentes áreas, 

como o ensino de Marketing, na Porto Business School.

Em 18 de janeiro de 2019 foi eleito Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte.

Em 1 de outubro de 2020 toma posse como Presidente da Associação de Turismo do Porto e 

Norte (Agência Regional de Promoção Externa), após ter vencido a eleição com 98,5% dos votos 

expressos, tendo conseguindo realizar uma ambição antiga do setor do turismo ao unificar a 

TPNP e a ATP.

Tem uma enorme paixão pela região e permanece fiel aos princípios regionalistas que sempre 

nortearam a sua intervenção pública.

CV Pedro Machado CV Luís Pedro Martins
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 Professor Associado da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP)

 Coordenador do Departamento de Saúde Pública Oral do Instituto de Saúde Pública da UP 

(ISPUP)

 Membro do Conselho de Representantes da FMDUP

 Membro do Board of Directors do Council of European Dentists (CED)

 Presidente do grupo de trabalho “Educação e Qualificações Profissionais” do CED

 Membro da Direção (Council) da World Dental Federation (FDI)

 Coordenador do Grupo de Acompanhamento da COVID-19 da OMD até Julho de 2020

 Membro do grupo de trabalho “ Relations between dental practitioners and universities” - ERO

 Médico Dentista especialista em Ortodontia pela OMD

 Coordenador da Área de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra (FMUC)

 Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da FMUC

 Diretor do Instituto de Ortodontia da FMUC

 Coordenador da Pós-graduação em Ortodontia da FMUC

 Active Member da Angle Society of Europe

CV Paulo Ribeiro de Melo CV Francisco Fernandes do Vale

Ensino e Formação em Medicina Dentária

Paulo Ribeiro de Melo | Francisco Fernandes do Vale
Ana Cristina Mano Azul | Salvato Trigo | Marlene Barros
Helena Teixeira Avelino | Moderador: Luís Luís de Sousa
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 Médica Dentista

 Licenciada pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

 Doutoramento Europeu pela Universidade de Valência

 Professora e Regente das Unidades Curriculares de Dentisteria Operatória, Endodontia e 

Medicina Dentária Conservadora

 Coordenadora do Mestrado Integrado em Medicina Dentária do Instituto Universitário Egas 

Moniz

 Coordenadora da Pós-Graduação em Endodontia Clínica Internacional do Instituto Universitário 

Egas Moniz

 Membro do Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas

 Doutor em Literaturas de Expressão Portuguesa pela Universidade do Porto (1981)

 Agregação em Literatura Africana de Língua Portuguesa pela Universidade do Porto (1989)

 1988 - …  Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Fundação Ensino e Cultura 

“Fernando Pessoa”.

 1994-97  1º Presidente da Direcção da APESP-Associação Portuguesa do Ensino Superior 

Privado.

 1994 - …  Fundador e Reitor da Universidade Fernando Pessoa.

 2009-2012  Autor do projeto da conceção funcional do Hospital-Escola da Universidade 

Fernando Pessoa.

 2012 - …  Presidente do Conselho de Administração do Hospital-Escola da Universidade 

Fernando Pessoa

 Medalha A. Nobling da Sociedade de Língua Portuguesa (Brasil).

 Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques (França).

 Doutorado “Honoris Causa” pela ULBRA - Universidade Luterana do Brasil (Brasil) (1997) e 

pela Université du Sud Toulon-Var (França) (15 de Setembro de 2006).

 Prémio de “Comunicador do Ano”, em Setembro de 1998, pela Federation of European 

Industrial Editors Associations.

 Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, concedida por S. Ex.cia o Presidente da 

República Dr. Jorge Sampaio.

 Eleito Académico-Correspondente da 2ª Secção (Filologia e Linguística) pelos membros 

efetivos da Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa (12 de Abril de 2016).

 Investidura do Diploma Académico de Honra pela Rubiconia Accademia dei Filopatridi, em 

Savignano sul Rubicone, Itália (09 de Dezembro de 2018).

CV Ana Cristina Mano Azul CV Salvato Trigo

Ensino e Formação em Medicina Dentária

Paulo Ribeiro de Melo | Francisco Fernandes do Vale
Ana Cristina Mano Azul | Salvato Trigo | Marlene Barros
Helena Teixeira Avelino | Moderador: Luís Luís de Sousa
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 Professora Catedrática da Universidade Católica Portuguesa

 Diretora da Faculdade de Medicina Dentária da UCP

 Diretora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, CIIS

 Diretora do Laboratório SalivaTec

 Membro Executivo do Conselho de Administração da A3ES.

 Professora Coordenadora do Instituto Superior de Engenharia de 

Lisboa - Instituto Politécnico de Lisboa.

 Membro Integrado do Centro Química Estrutural, Instituto Superior 

Técnico.

 Vogal do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Química e 

Biológica (Região Sul).

 Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros (nº28530)

 Mestre em Engenharia Química-Processos e Indústria (IST, 1993). 

Doutorada em Engenharia Química (IST, 2008)

 Docente no Instituto Superior de Engenharia Química desde 1989. 

Colabora desde 1994 com o Centro de Química Estrutural (CQE). 

Bolseira de investigação no LNETI-Biotecnologia entre 1985 e 

1989.

 Publicou 35 artigos em revistas científicas internacionais 

e realizou 34 comunicações em conferências nacionais e 

internacionais

 Licenciatura em Prótese Dentária (2005-2008)

 Mestrado Integrado em Medicina Dentária ISCS Egas Moniz –

(2010-2015)

 Organizador das Primeiras Jornadas da Saúde na Assembleia da 

República Portuguesa (2015)

 Formador em vários cursos de Medicina Dentária e Assistência 

Dentária na área de Reabilitação Oral, Dentisteria  e em 

Programação Neurolinguística e  Linguagem não verbal. 

 Apresentador do Programa de televisão “HISTÓRIAS CLÍNICAS” – 

NO CANAL S+ - Formato Talk-show/ Entrevistas sobre Medicina 

- desde 2018

 Moderador do debate único entre candidatos a Bastonário da OMD, 

15 de junho de 2020

 Moderador do  painel de “Ensino e formação na medicina 

dentária”, do 29º congresso OMD, 27 e 28 de Novembro de 2020.

 Moderador dos dois debates entre os candidatos à direção do 

Colégio de Especialidade de Cirurgia Oral. 26 de abril de 2021 . 

CV Marlene Barros CV Helena Teixeira Avelino CV Luís Luís de Sousa
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 Licenciado em Medicina Dentária pela Universidade Fernando 

Pessoa, Porto. (2004)

 Especialista em Implantoprótesis pela Universidad Complutense de 

Madrid (2006)

 Máster em Estética Dentária pela Universidad Internacional da 

Catalunya (2008)

 Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, desde julho de 2020.

 Fundador e Presidente da ONG “Mundo a Sorrir”- Médicos 

Dentistas Solidários Portugueses (2005 – 2018).

 Fellow e Vice Regente do ICD Portugal - International College  

of Dentists.

 Membro da Direção das Organizações Sociais: CAIS e do Conselho 

Social da EAPN 

 Membro do Global Dental Health Da World Federation Of Public 

Health Associations (WFPHA) 

 Membro da direção do Global Visionary Fund (International College 

of Dentists) .

 Ordem de Mérito atribuído pelo Presidente da República 

Português, Prof. Dr. Aníbal Cavaco.

 Médico Estomatologista - Prática privada en León 

 Licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidad de  

Salamanca em 1979

 Título de Especialista en Estomatologia pela Universidad 

Complutense de Madrid em 1981

 Presidente do Colégio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos  

de León de 2003 a 2011 e desde 2019

 Vice-presidente do Consejo General de Dentistas de España  

desde 2018

 Coordenador do Mestrado Universitário em “Implantologia, 

Cirurgia e Periodontologia” da Universidad de León, 

 Palestrante em vários cursos sobre higiene e periodontologia 

 Diretor do curso “Primeras Jornadas sobre el manejo de 

los pacientes con enfermedades cardiológicas sometidos a 

procedimientos dentales”.

 Título de Especialista em Cirurgia Oral, Implantologia e 

Periodontologia

 Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas  

de Lisboa, 1982.

 Licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade de Lisboa, 1985.

 Doutoramento (Ciências Dentárias Conservadoras) e Agregação pela 

Universidade de Lisboa.

 Docente de Endodontia na Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade de Lisboa desde 1987.

 Professor associado com agregação e regente das Disciplinas de 

Endodontia e Clínicas de Endodontia I e II.

 Director dos programas de Pós-Graduação em Endodontia na FMDUL.

 Responsável pela introdução do microscópio cirúrgico e das técnicas 

microcirúrgicas em Endodontia e na Medicina Dentária em Portugal,  

em 1995.

 Representante de Portugal na Sociedade Europeia de  

Endodontologia (ESE).

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Endodontologia.

 Autor de vários capítulos de livros e cerca de 60 trabalhos publicados 

em revistas e jornais da área da saúde e engenharia.

 Cursos e conferências em Portugal, Brasil, Angola, África do Sul, 

Alemanha, Espanha, França, Itália, Suécia, Suíça, Coreia do Sul,  

 

Japão, Macau.

CV Miguel Pavão CV Francisco Jose Garcia Lorente CV António Ginjeira
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 Médico – Estomatologista, Doutorado em Medicina e Cirurgia.

 Professor Titular de Cirurgia Oral da Universidade de Santiago de 

Compostela.

 Ex-Presidente da Sociedade Espanhola de Cirurgia Oral.

 Presidente do Colégio de Médicos Dentistas e Estomatologistas da 

Corunha.

 Vice-Presidente do Sindicato Profissional da Galiza – PSN.

 Membro do Conselho de Administração da PSN.

 Professor de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Escola de 

Medicina da Universidade do Minho e investigador no Laboratório 

Associado ICVS/3B’s, onde se dedica à investigação dos 

mecanismos neurobiológicos de doenças como a perturbação 

obsessivo-compulsiva, a psicose esquizofrénica e as perturbações 

aditivas. 

 Autora de mais de 50 artigos científicos em revistas 

internacionais e de oito capítulos de livro. É editor associado da 

Frontiers in Psychiatry, da BMC Psychiatry, do Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria e da Editora UMinho. 

 Membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Comunicação 

Clínica.

 Licenciada em Medicina Dentária com o Prémio Extraordinário da 

Universidade de Santiago de Compostela.

 Especialista em Implantologia Oral pela Universidade de Santiago de 

Compostela.

 Bolsa de Colaboração 2006-2007 do Ministério da Educação e Ciência 

no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina e Estomatologia 

da Universidade de Santiago de Compostela.

 Diploma em Estudos Avançados da USC. Docente do Mestrado 

Universitário na Especialidade em Implantologia Oral.

 Colaboradora da Unidade de Cirurgia Cabeça e Pescoço na Policlínica 

Lucense (POLUSA).

CV José María Suárez Quintanilla CV Adriana Sanz Marchena CV María Núñez Otero
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 Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas

 Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra

 Médico dentista

CV Fernando Guerra

Este encontro entre instituições tem como objetivo a abordagem dos problemas que afetam a Medicina Dentária 
nos dois países e a discussão de estratégias para a sua resolução.
A pletora de profissionais e as saídas profissionais; a definição e a implementação das especialidades, a regulação 
da publicidade e a penalização dos excessos serão alguns dos aspetos a debater.
A participação e a partilha de visões dos responsáveis da Ordem dos Médicos Dentistas, do “Consejo General de 
Colegios de Odontólogos Y Estomatólogos” de Espanha, assim como do “Colegio de Odontólogos y Estomatólogos” 
da Corunha e do “Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense” permitirá, de igual forma, perspetivar formas de 
colaboração conjuntas.

RESUMO
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O sucesso de uma cirurgia em medicina dentária depende, naturalmente, da técnica cirúrgica, 
mas também dos cuidados pré e pós-operatórios tanto do paciente, como do médico dentista e da 
assistente dentária.
Nesta conferência, focaremos a importância de um planeamento organizado e estruturado e  
apresentaremos protocolos específicos que facilitam e asseguram parte do êxito da intervenção 
cirúrgica.

 Médica dentista (2005)

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD

 Doutorada em Cirurgia Oral pela Universidade de Barcelona (2017)

 Docente de Cirurgia Oral do MIMD da FMUC (desde 2009)

 Prática exclusiva em cirurgia oral, periodontologia e implantologia

RESUMOCV 

CIRURGIA ORAL

Cuidados pré-operatórios em Cirurgia Oral: 
como proceder?

Daniela Alves Pereira
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O sucesso de uma intervenção cirúrgica está diretamente relacionado com a ausência de compli-
cações. Nesta conferência, vamos destacar a importância dos cuidados pós-operatórios na pre-
venção dos principais problemas associados aos tratamentos de Cirurgia e Implantologia Oral. 
Concretamente, vão-se descrever protocolos, com estratégias locais e sistémicas, orientadas a 
controlar a dor e a reduzir a incidência das infeções pós-operatórias.

 Master em Cirurgia e Implantología Oral. Universitat de Barcelona

 Doutoramento em Medicina Dentária com prémio extraordinário. 

 Universitat de Barcelona

 Especialista em Cirurgia Oral (OMD)

 Professor agregado de Cirurgia Oral. Universitat de Barcelona

 Coordenador do “Master de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial”. 

 Universitat de Barcelona

 Membro do grupo de investigação IDIBELL

 Vogal (2012-2015) e Tesoureiro (2015-2018) da Sociedad Española de 

 Cirugía Bucal (SECIB)

 Autor de mais de 65 artigos publicados em revistas com fator de impacto.

RESUMOCV 

CIRURGIA ORAL

Cuidados pós-operatórios em Cirurgia Oral: 
como proceder?

Rui Figueiredo
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CIRURGIA ORAL

Entendemos por dente incluso aquele que está impactado ou que não erupcionou. Os dentes mais 
frequentemente impactados são os terceiros molares superiores e inferiores, seguidos dos cani-
nos superiores e pré-molares inferiores. Ainda assim, qualquer dente pode permanecer incluso, 
tanto na dentição decídua como definitiva, inclusivamente supranumerários.
O tratamento da patologia de inclusão dentária ocupa grande parte do tempo clínico dos médicos 
dentistas especialistas em cirurgia oral.
Através da presente exposição oral pretende-se explorar esta patologia, suas caraterísticas, com-
plicações associadas, diagnóstico clínico e exames complementares, bem como opções de trata-
mento, essencialmente numa vertente cirúrgica ou ortodôntico-cirúrgica.
Serão partilhados diversos casos clínicos de inclusão dentária, planeamento de tratamento e pro-
tocolo seguido. Procurar-se-á ainda apresentar as principais e atuais guidelines no diagnóstico e 
tratamento da inclusão dentária.

 Especialista em Cirurgia Oral pelo Colégio de Cirurgia Oral da OMD

 Assistente convidado do curso de especialização em implantologia e cirurgia 

 oral da FMDUL

 Conferencista e autor de diversas publicações na área da cirurgia e 

 implantologia oral

 Prática clínica exclusiva em cirurgia, implantologia oral e DTM

 Sócio-gerente e diretor clínico de Lagrange e Associados, LDA

RESUMOCV

Inclusão dentária: do diagnóstico ao tratamento

João Lagrange
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DENTISTERIA OPERATÓRIA

A incorporação de monômeros de resina hidrofílicos e ácidos melhorou substancialmente a liga-
ção inicial de adesivos contemporâneos de etch-and-rinse (ER) e self-etch (SE) para substratos 
dentais intrinsecamente húmidos, fornecendo resultados imediatos bastante favoráveis, indepen-
dentemente da abordagem de colagem usada. No entanto, a longo prazo, a eficácia da colagem da 
maioria dos adesivos ER e SE simplificados cai drasticamente. 
O objetivo principal desta apresentação examina os processos fundamentais responsáveis pelos 
mecanismos de envelhecimento envolvidos na degradação das interfaces coladas com resina e 
algumas abordagens clínicas possíveis, que têm sido eficazes para minimizar ou mesmo prevenir 
a degradação das interfaces adesivas produzidas com adesivos simplificados. 
Atenção especial será dada aos adesivos universais, que apesar de serem adesivos simplificados, 
devido a adição de monômeros acídicos com grande potencial de adesão química aos tecidos duros 
dos dentes, melhoraram significativamente a união quando comparado as gerações anteriores.

 Especialista e mestre em dentística restauradora – UFPel, Pelotas, RS

 Doutor em materiais dentários – FO-USP, São Paulo, SP

 Prof. (Dentística e Materiais Dentários) na escola de Odontologia da 

 Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR, Brasil para estudantes de 

 graduação, mestrado e doutorado

 Pesquisador produtividade (CNPq), desde 2002 – atualmente PQ 

 1A (308286/2019-7)

 Autor de mais de 400 artigos publicados no pubmed (Loguercio A) 

 Autor de dois livros: Materiais Dentários (Reis, Loguercio, 2021) e Tips em 

 Odontologia estética (Hirata et al., 2012)

 Editor Associado: Plos One e BMC Oral Health

 Membro do Editorial Board: J Adhes Dent e J Esther Restor Dent

RESUMOCV

Problemas e insucessos da adesão em diversos 
substratos e materiais! Como evitar e resolver

Alessandro Loguercio
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DENTISTERIA OPERATÓRIA

No que concerne à dentisteria operatória contemporânea, a abordagem restauradora de cavidades 
dentárias muito profundas continua a ser considerado um desafio na prática clínica diária, aten-
dendo não só à localização anatómica e à sua relação com os tecidos periodontais adjacentes, 
como também às inerentes características histológicas dos tecidos dentários envolvidos com im-
plicação na seleção do material restaurador e na adesão ao substrato dentário.
Tendo presente a evidência científica atualmente disponível, pretende-se com esta apresentação 
fazer uma exposição dos critérios clínicos a ter em consideração no processo de decisão terapêu-
tica relativo a este tipo de restaurações.

 Prática clínica no Instituto de Implantologia® -  Reabilitação Oral, 

 desde 2005.

 Master em reabilitação oral estética minimamente invasiva pela 

 Faculdade de Genebra, 2017-2019

 Docente - Especialização em Prostodontia - Faculdade Medicina Dentária 

 da Univ. Lisboa, 2019-2022

RESUMOCV

Margens de cavidades muito profundas 
– como resolver? 

João Ascenso
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A cárie dentária é a doença mais prevalente e um importante problema de saúde pública em todo o mundo, tanto em crian-

ças como em adultos. Para tratar e prevenir a cárie dentária, é fundamental conhecer os indicadores de saúde oral e os 

métodos de avaliação dos fatores de risco associados. Esse conhecimento permite uma abordagem clínica mais focada 

nos fatores de risco que aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença, bem como a definição de estratégias 

para a prevenção da cárie dentária. O conceito moderno de cárie dentária está focado numa doença mediada por biofilme, 

modulada por dieta, multifatorial, não transmissível, dinâmica e totalmente evitável, resultante de uma disbiose causada 

pelo desequilíbrio de múltiplas espécies cariogénicas desencadeadas pelo consumo de açúcares. O avanço significativo 

em materiais restauradores bioativos que permitem uma remineralização e técnicas/tecnologias cirúrgicas clínicas, ges-

tão de comportamentos e entrevistas motivacionais, permitem que os profissionais de saúde oral forneçam com sucesso 

esta abordagem contemporânea para alcançar e manter a saúde oral e o bem-estar a longo prazo. Por fim, o aumento da 

expectativa de vida da população torna necessária uma mudança no conceito de tratamento/prevenção da cárie dentária, 

tanto no paciente infantil quanto no adulto. O objetivo principal da Medicina Dentária Minimamente Invasiva é a preservação 

de tecidos, incluindo a deteção precoce de cárie e tratamento não invasivo, combinado com procedimentos restauradores 

minimamente invasivos (remineralização, selante de fissuras, remoção seletiva da cárie). O International Caries Classifi-

cation and Management System propõe um sistema seguindo o esquema 4D (Determine, Detect, Decision and Do). Nesse 

sentido, determinar o risco de cárie de um paciente consiste em estimar a possibilidade de uma nova lesão no futuro ou de 

progressão de lesões pré-existentes. É importante “detectar” as lesões, avaliando a atividade da cárie, “decidir” um plano 

personalizado e por último “fazer” um tratamento preventivo e de preservação do tecido dentário com a Medicina Dentária 

Minimamente Invasiva. A intervenção mínima é aquela abordagem para a gestão do paciente em que os profissionais de 

saúde oral atuam como prestadores de cuidados individualizados centrados no paciente, aconselhando o paciente a assumir 

a responsabilidade e manter a sua própria saúde oral.

Assim, esta conferência incidirá sobre os métodos existentes de avaliação do risco de patologia oral, mais especificamente 

a cárie dentária, de forma a permitir um desempenho clínico mais eficaz e preventivo. Durante a conferência, casos clínicos 

serão apresentados seguindo uma filosofia de Medicina Dentária Minimamente Invasiva.

Yolanda Martinez (1)
 Licenciatura em Medicina Dentária, Universidade de Múrcia

 Doutoramento, Universidade de Múrcia

 Mestrado em Saúde Oral Pública, Universidade de Sevilha

 Mestrado em Odontopediatria Integrada 

 Professora doutora contratada, Universidade de Múrcia, Medicina Dentária

 Preventiva e Comunitária

 Chefe do Departamento de Dermatologia, Estomatologia e Radiologia.  

 Universidade de Múrcia (2018-2021)

 Secretária do Departamento de Dermatologia, Estomatologia e Radiologia.  

 Universidade de Múrcia

 Secretária no “Colégio de Cirurgiões Dentários de Múrcia”

 Vice-presidente da “Sociedade Espanhola de Epidemiologia e Saúde 

 Oral Pública”

Nélio Veiga Beneyto (2)
 Licenciado em Medicina Dentária pela Universidade Católica Portuguesa,  

 em 2006.

 Mestrado em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade do  

 Porto, em 2010.

 Doutorado em Biomedicina pela Faculdade de Ciências da Saúde da 

 Universidade da Beira Interior, em 2015

 Professor auxiliar na Faculdade Medicina Dentária UCP

 Diretor clínico da Clínica Dentária Universitária UCP, desde 2015

 Coordenador do 2º ciclo de estudos do curso de MIMD da FMD UCP, desde  

 2018

 Investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde (CIIS)  

 da UCP

RESUMOCV 

(1) (2)

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA

Avaliação de risco de doença. Conceito atual e 
decisão clínica em crianças e pacientes adultos

Yolanda Martínez Beneyto1  |  Nélio Veiga2
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MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA

O fluoreto tem sido reconhecido como o principal responsável pelo controlo da cárie dentária
ao redor do mundo. Entretanto, outros produtos não fluoretados, disponíveis no mercado, têm
apresentado potencial efeito anticárie. Entre eles, destacam-se agentes antimicrobianos e
remineralizantes, como: xilitol, clorexidina, CPP-ACP, entre outros. Os antimicrobianos visam o
controlo do biofilme dentário ou a alteração da sua composição no manejo da cárie dentária;
enquanto os agentes remineralizantes propõem-se a repor os minerais perdidos do dente, pelo
ataque ácido das bactérias do biofilme, servindo como uma fonte externa de cálcio e fosfato. A
presente palestra tem como objetivo demonstrar a eficácia da utilização de agentes
antimicrobianos e remineralizantes no controlo da cárie dentária, comparando-os com os
produtos fluoretados, sempre pautada na melhor evidência científica disponível na literatura.

 Especialista, mestre e doutora em odontopediatria

 Professora adjunta do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da 

 Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

 Coordenadora da Clínica de Bebés e Crianças na Primeira Infância da 

 Faculdade de Odontologia da UFRJ (CliBin-UFRJ)

 Responsável por projetos de pesquisa, inovação e extensão universitária, 

 com experiência nas áreas de cariologia e odontologia para bebés

 Professora permanente dos programas de pós-graduação em Odontologia da 

 UFRJ (PPGO) e mestrado profissional em Clínica Odontológica (MPCO)

 Diretora adjunta de pós-graduação em Odontologia da Faculdade de 

 Odontologia da UFRJ

 Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE) pela Fundação de Amparo à

 Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)

RESUMOCV

Para além do fluoreto – que perspetivas na 
prevenção química da cárie dentária?

Andréa Fonseca Gonçalves
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Num mundo onde os implantes substituíram os tratamentos tradicionais com próteses totais para 
restaurar a função e a estética dos nossos pacientes desdentados, é difícil fazer ver que esta pode 
continuar a ser uma opção de tratamento. Mas para tal devemos aprender os protocolos que nos 
permitem alcançar o sucesso do nosso tratamento e assim conseguir uma prótese retentiva, fun-
cional e estética. Este procedimento deve começar com a avaliação do caso, seguida da realização 
de impressões preliminares e definitivas, juntamente com o trabalho de um técnico de laborató-
rio que nos permita manter o que alcançamos na clínica e, claro, ter algumas noções básicas de 
oclusão que façam com que o nosso tratamento seja previsível a médio e longo prazo. O nosso 
protocolo é baseado na técnica SEMCD (Suction Effective Mandibular Complete Denture) de Jiro 
Abe, com algumas modificações de forma a torná-lo um protocolo mais aberto. 

José Luis Antonaya Martin
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Victor Cerdá Guill
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CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

A conferência será iniciada com uma abordagem metafórica de emoções e sentimentos predo-
minantes nos pacientes, com base num breve levantamento junto de uma pequena amostra des-
tes. Seguir-se-á, assente em acrósticos, o desenvolvimento das condutas e atitudes que melhor 
permitirão lidar com as mais prováveis reações em contexto de atendimento, considerando que o 
assistente dentário é, frequentemente, o primeiro rosto das clínicas.
Serão referenciados três pilares para o suporte construtivo da intervenção do assistente dentário.
Terminar-se-á com outra metáfora em jeito de conto a fim de incentivar o debate.

 Psicóloga clínica e da saúde, terapeuta familiar e psicoterapeuta

 Docência em sociedades científicas e estabelecimentos de ensino superior

 Membro da direção e coordenadora dos serviços de reabilitação (Casa de

 Saúde do Telhal) até 2012

 Diretora da CONFORSAUMEN Serviços de Saúde

 Atividade clínica, de consultoria e supervisora de profissionais

 Mais de 150 intervenções em congressos, várias publicações de caráter

 técnico-científico e literário

 Membro de sociedades científicas; sócia fundadora da Sociedade

 Portuguesa de Psicoterapias Breves
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O assistente dentário e o seu papel na receção e 
atendimento dos pacientes
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CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

O puzzle. A relação que se estabelece com uma criança é a peça fundamental no papel do assis-
tente dentário.
O adulto exige apenas uma relação assente de um para um, essencialmente focada entre o médico 
dentista e o paciente, um encaixe quase perfeito entre o modo como se relacionam e operacionali-
zam no tratamento. O adulto regula as peças, controla o comportamento, supera as dores (ou nem 
sempre). A relação que vamos criar com o médico dentista na nossa infância pode ser essencial, 
para a saúde oral ao longo do desenvolvimento da vida.
O papel do assistente dentário no controlo comportamental do paciente pediátrico é não só funda-
mental ao nível da relação com a criança, mas também da relação com os pais da criança.
A importância deste contacto unificador tornar-se-á evidente quando forem descritas as técnicas 
de controlo.
O controle de comportamento infantil é uma componente integral na prática de odontopediatria.
Com o passar do tempo, tem-se diminuído a prática ao recurso a anestesias, e aumentado a neces-
sidade de envolver os pais no processo de decisão/realização .
A preparação, o envolvimento e a eficácia são cruciais na gestão do assistente.
Características ao nível da assertividade, regulação e organização são fundamentais para poderem 
ajudar o paciente a sentir-se mais seguro.

 Psicóloga da Educação e do Desenvolvimento

 Coordenadora do Núcleo CASA- Educação e Desenvolvimento Infantil

 - Clinica Maria João Padrão

 Consultora Parental e Escolar

 Formadora e investigadora Faculdade Psicologia e Ciências Educação

 Universidade do Porto

RESUMOCV

O papel do assistente dentário no controlo
comportamental do paciente pediátrico
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CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

Ano e meio de coexistência e ainda tão poucas certezas no que diz respeito à fisiopatologia do 
SARS-CoV-2. Existe ainda uma lacuna na qualidade da evidência científica que é publicada, e que 
representa 90% da produção científica atual. Não obstante, apesar das medidas de saúde pública 
estarem mais aliviadas e do programa de vacinação eficazmente implementado, é precoce ame-
nizar os protocolos e procedimentos na prática clínica diária. O exercício da Medicina Dentária, 
apesar de sensível no contexto de pandemia, também é dos que tem melhor domínio em termos 
de equipamento de proteção individual. O risco de contrair a doença ainda é real, assim como a 
probabilidade do atendimento de pacientes assintomáticos. Como tal, toda a equipa médica deve 
atuar com a consciência de que o doente pode ser um portador do vírus e por isso, não facilitar!

 Mestre em Medicina Dentária pela FMDUL, em 2018 (cédula

 profissional OMD 11889);

 Pós-Graduação em Metodologias de Ensino em Biologia Oral pela

 FMDUL, em 2019;

 Investigadora do Centro de Estudos de Medicina Dentária Baseada na 

 Evidência da FMDUL;

 Colaboradora do Grupo de Investigação em Biologia e Bioquímica Oral 

 da FMDUL;

 Autora e coautora de comunicações e pósteres nacionais e internacionais;
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Normas e procedimentos em ambiente pandémico 
- atualização 2021
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CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

Equipamento essencial ao funcionamento do consultório dentário.
Princípios de funcionamento.
Manutenção ao nível do utilizador.
Detecção e resolução de pequenas avarias.

 Curso de Técnicos de Equipamento Médico-Dentário

 Formador na disciplina de Higiene Segurança e Manutenção

 Formador na disciplina de Prática de Equipamentos no curso TEMD

RESUMOCV

O papel do assistente dentário na gestão e 
manutenção de equipamentos

José Valentim Antunes
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O comprometimento do processo angiogênico pode diminuir 
o sucesso dos tratamentos endodônticos em ratos diabéticos

COMUNICAÇÃO ORAL DE INVESTIGAÇÃO PRÉ-CLÍNICA

ENDODONTIA | Candidato a Prémio

José Pedro Martinho* | Paulo Matafome | Margarida Abrantes | Raquel Seiça | Maria Filomena Botelho | Manuel Marques Ferreira
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica comum caracterizada pela presença de hiperglicémica crónica, afetando mais de 9% da população adulta. A diabetes mellitus tipo 2 
(DMT2) tem influência direta na função do sistema imune, o que leva a uma diminuição da taxa de cicatrização, a um atraso na função das células imunes e a um aumento do stress oxidativo e da 
resposta inflamatória. Alguns estudos apresentam taxas de sucesso reduzidas após tratamentos endodônticos de dentes com periodontite apical (PA) pré-operatória em pacientes com DM. No 
entanto, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos são desconhecidos.

Objetivos: Para entender os mecanismos subjacentes à menor taxa de sucesso do tratamento endodôntico na presença de DM, marcadores de lesões histopatológicas e de comprometimento 
angiogénico foram investigados num modelo animal de DMT2 com indução de PA.

Materiais e Métodos: Foram estudados onze ratos diabéticos Goto-Kakizaki (GK) e onze ratos Wistar controlo. Para o desenvolvimento da PA, os ratos foram anestesiados e, com recurso a ½ broca 
esférica, as polpas dos primeiros molares inferiores esquerdos foram expostas. O tecido pulpar foi instrumentado com uma lima K (tamanho ISO15) e foi deixado aberto ao meio ambiente por 21 dias. 
Os animais foram sacrificados sob anestesia e as mandíbulas foram cuidadosamente removidas para análise cintigráfica, radiográfica, histopatológicas e molecular. Todo o projeto foi aprovado pelo 
Órgão Responsável pelo Bem-Estar dos Animais (ORBEA 13/18) e realizado de acordo com a legislação da União Europeia relativa ao uso ético de animais em experimentação (86/609/EEC).

Resultados: Na análise radiográfica verificou-se a presença de PA após 21 dias de exposição pulpar. No quadrante não submetido à intervenção cirúrgica (mandíbula direita), não foram observados 
achados radiográficos compatíveis com a presença de PA. Na mandíbula esquerda, foi observada a presença da lesão em ambos os grupos, com uma área de perda óssea significativamente maior 
nos ratos diabéticos (p<0.05). Os resultados histológicos sugerem a existência de reparação tecidular 21 dias após a exposição pulpar em todos os ratos, mais comprometida em ratos diabéticos, 
nomeadamente diferenças nas características da matriz, com alterações inflamatórias e vasculares observadas em ratos diabéticos. A análise cintigráfica mostrou um aumento significativamente 
menor (p<0.005) da captação do radiofármaco em ratos GK 21 dias após a exposição pulpar. O aumento de VEGF observado em ratos Wistar após AP não foi observado em ratos diabéticos, evi-
denciando níveis significativamente menores de VEGF na mandíbula esquerda de ratos diabéticos, em comparação com o controlo (p<0.001). O ratio VEGF/Ang-2 foi maior na mandíbula esquerda 
de ratos Wistar (p<0.07), com tendência a aumentar após indução de PA. Este aumento não foi observado em ratos diabéticos, onde foram observados níveis inferiores na mandíbula esquerda 
quando comparados à mandíbula esquerda de ratos Wistar (p<0.01).

Conclusões: Ratos diabéticos tipo 2 apresentaram aumento de periodontite apical, estando a menor cicatrização periapical associada a défices angiogénicos e comprometimento da reparação 
tecidular, quando comparados com ratos Wistar controlo.

Fontes de financiamento: Este trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal (Projetos Estratégicos UID / NEU / 04539/2013 e UIDB // 04539/2020) e COMPE-
TE-FEDER (POCI-01-0145-FEDER-007440)
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Avulsão dentária  em dentes permanentes: relato de caso
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Ednilson Delgado* | Sandra Helena Furtado Monteiro 
Clínica Dentária Sodente 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A avulsão dentária é caracterizada pelo deslocamento completo do dente para fora da sua cavidade, afetando gravemente a polpa, o ligamento periodontal e o osso alveolar. As causas 
mais frequentes são as lutas, as agressões e os acidentes desportivos e automobilísticos.
O reimplante do dente avulsionado é considerado a melhor solução estética e funcional. No entanto, a decisão de reimplantar os dentes depende de vários fatores como o dano periodontal, a in-
tegridade alveolar, período extra-alveolar e o estágio de desenvolvimento radicular.
Nos casos em que o reimplante dentário não é realizado no momento de acidente, a indicação mais correta é a colocação do dente em algum meio de conservação, com a finalidade de manter a 
vitalidade do ligamento periodontal por mais tempo. 
O objetivo do presente relato de caso é apresentar o protocolo de tratamento e proservação de uma injúria traumática com avulsão dentária e reimplante dos elementos 11 e 21, conservados na 
solução salina do momento do trauma até o seu reimplante 4 horas depois.

Descrição do Caso Clínico: Paciente de 13 anos de idade, do sexo feminino, sofreu avulsão dos incisivos centrais superiores causada pela queda durante um jogo de andebol. Paciente compareceu 
à Clínica dentária Particular 4 horas após o acidente, com os dentes avulsionados conservados num copo com soro fisiológico.
Ao exame clínico extra-oral, foram observadas lacerações superficiais na face. No exame clínico intra-oral constataram-se: ausência dos incisivos centrais superiores (11 e 21), alvéolos com coá-
gulo sanguíneo e ausência de fraturas das paredes alveolares. Radiograficamente os alvéolos apresentavam-se normais, sem evidências de fraturas alveolares e de objetos estranhos.     

Protocolo de tratamento: Para o reimplante dos dentes, os mesmos foram limpos suavemente apenas com solução salina e auxílio de uma gaze. Sob anestesia local, os alvéolos foram lavados com 
solução salina para remoção do coágulo sanguíneo. Os dentes foram suavemente reimplantados com uma leve pressão digital. Foi realizada uma contenção semirrígida, com resina composta e fio 
ortodôntico 0,38mm, estendendo do dente 13 ao 23, o qual foi mantida por 15 dias. 
O tratamento endodôntico definitivo dos dentes 11 e 21 foi realizado após 10 dias do reimplante. Os dentes foram restaurados com resina composta fotopolimerizável, após a remoção da contenção.
O acompanhamento clínico e radiográfico foi realizado semanalmente durante o primeiro mês e posteriormente nos 3, 6, 12 e 24 meses. 
Atualmente a paciente encontra-se sob acompanhamento pós-operatório de 24 meses e até o presente momento há um ligeiro indício de reabsorções radiculares, alterações estas que não indi-
cariam insucesso do tratamento.

Conclusões: O reimplante assegura uma manutenção adequada do espaço na arcada, função, estética, e previne traumas psicológicos, que podem estar associados dentes anteriores em falta. 
Pode-se concluir que através de um pré-tratamento adequado do dente avulsionado podemos alcançar com sucesso os objetivos de reimplantação, mesmo que reimplantado em condições des-
favoráveis.
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Os sistemas jato ar-água controlam a inflamação local na 
terapia periodontal de suporte?  Revisão sistemática
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Os pacientes que terminam a fase ativa da terapia periodontal apresentam um periodonto reduzido que pode ser considerado saudável ou apresentar inflamação gengival. Estes perma-
necem em alto risco para a progressão/recorrência da periodontite e necessitam de terapia periodontal de suporte. Apesar de revisões sistemáticas anteriores terem explorado a eficácia dos jatos 
de ar-água em outcomes como profundidade de sondagem e perda clínica de inserção, não existe evidência na literatura relativa aos outcomes inflamatórios tais como hemorragia à sondagem e 
índices gengivais.  Assim o objetivo desta revisão foi comparar os sistemas de jato ar-água com as terapias periodontais convencionais (instrumentação manual e/ou desbridamento ultrassónico), 
quanto aos seus resultados clínicos, microbiológicos e de conforto, em pacientes submetidos a terapia periodontal de suporte.

Métodos: Foi realizada uma pesquisa eletrónica em bases de dados para identificar os estudos publicados entre janeiro de 1987 e março de 2021. Todas as etapas foram executadas por dois au-
tores independentes, desde a seleção, extração de dados à avaliação do risco individual de viés de cada. O método PICO foi utilizado para formular a pergunta: “Em pacientes submetidos a terapia 
periodontal de suporte, os sistemas de jato ar-água resultam em melhores resultados clínicos, microbiológicos e de conforto que a instrumentação manual ou ultrassónica?”. O protocolo da revisão 
sistemática foi registado na base de dados da PROSPERO (CRD42021253735).

Resultados: Da pesquisa eletrónica resultaram 501 referências, das quais 14 foram incluídas nesta revisão. Devido à grande heterogeneidade existente entre os estudos, não foi realizada uma 
meta-análise. Relativamente ao indicador primário e aos indicadores secundários, a maioria dos estudos revelou que os dois grupos em avaliação apresentaram resultados semelhantes. Os re-
sultados microbiológicos revelaram que na maioria dos estudos os dois grupos apresentavam resultados semelhantes e os sistemas de jato ar-água parecem demonstrar melhores resultados 
microbiológicos. Os sistemas de jato ar-água apresentaram melhor resultados relativamente ao conforto do paciente.

Conclusões: Tanto os sistemas de jato ar-água como as terapias periodontais convencionais demonstraram uma eficácia clínica semelhante, contudo os sistemas de jato ar-água mostraram uma 
tendência, ainda não consensual, para um melhor comportamento microbiológico sendo também uma opção segura, mais rápida e confortável para os pacientes submetidos a terapia periodontal 
de suporte.
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Reimplante intencional como ponto de partida para uma 
abordagem multidisciplinar: relato de caso clínico
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RESUMO 
Introdução: O reimplante intencional é uma alternativa terapêutica conservadora e económica na abordagem da periodontite apical pós-tratamento, quando a modalidade de retratamento endo-
dôntico não é exequível, falhou ou se associa a riscos que o paciente recusa. A técnica de reimplante intencional tem vindo a ser progressivamente modificada e refinada, envolvendo atualmente 
métodos de exodontia atraumáticos, a resseção e preparação radicular com recurso a sistemas piezoelétricos, a manipulação extra-oral durante o menor período possível e a obturação com recur-
so a biomateriais, executadas sob ampliação, permitindo uma taxa de sobrevivência de 88% aos 2 anos. Contudo, existem diversos fatores com impacto significativo no prognóstico. As principais 
complicações associadas ao reimplante intencional incluem anquilose, reabsorção radicular, expansão da radiotransparência apical, persistência ou intensificação dos sintomas e aumento da 
profundidade de sondagem.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo masculino, 35 anos, saudável, referindo dor à mastigação associada ao dente 37. No exame clínico detetou-se fissura coronária distal e aumento da 
profundidade de sondagem centro-vestibular (9 mm). A tomografia computadorizada de feixe cónico (CBCT) revelou tratamento endodôntico prévio, associado a extrusão de material endodôntico, 
instrumento fraturado no terço apical da raiz mesial e lesão periapical extensa. Perante o diagnóstico de periodontite apical pós-tratamento, e após informação do paciente, optou-se pela realização 
do reimplante intencional. Procedeu-se à exodontia atraumática. A manipulação extra-oral iniciou-se com a inspeção da superfície radicular e remoção do tecido de granulação. Posteriormente 
procedeu-se à apicectomia (3 mm), seguida de retro-preparação apical ultrassónica e retro-obturação com Biodentine. Os procedimentos extra-orais foram realizados sob ampliação, em 17 minu-
tos. Por fim, foi executada a reimplantação do dente no alvéolo. A lesão periapical removida foi enviada para estudo anatomopatológico. Os controlos pós-operatórios foram realizados aos 7 dias 
(redução da profundidade de sondagem centro-vestibular para 5 mm) e aos 2 meses. Aos 9 meses constatou-se existência de inflamação periodontal centro-vestibular. Realizou-se desbridamento 
mecânico com pontas de ultrassons, aplicação tópica de clorhexidina e minociclina, ajuste dos contactos oclusais e prescrição antibiótica. Aos 10 meses, perante a persistência da inflamação 
periodontal vestibular, procedeu-se a novo desbridamento mecânico, irrigação com clorhexidina, jateamento com glicina e aplicação de clorhexidina e minociclina intrasulcular. Aos 12 meses a 
profundidade de sondagem era de 3 mm, sem sinais clínicos de inflamação. Aos 20 meses, diagnosticou-se bolsa supurativa mesio-vestibular, tendo-se realizado desbridamento mecânico e jatea-
mento com glicina. Aos 2 anos e meio, o exame radiográfico evidenciou reabsorção radicular extensa. Procedeu-se à exodontia com preservação alveolar com L-PRF. Foram realizadas reavaliações 
aos 7 dias, 1 mês e 5 meses. Aos 6 meses, realizou-se a cirurgia de colocação de implante (OsseoSpeed EV) e posterior reabilitação protética.

Conclusões: O reimplante intencional representa uma opção terapêutica válida para a abordagem da periodontite apical pós-tratamento. Perante a impossibilidade de realizar o retratamento en-
dodôntico não-cirúrgico ou microcirurgia apical, o reimplante intencional constitui um procedimento único com potencial para permitir a preservação do dente natural e consequente manutenção 
ou recuperação do nível ósseo, em casos adequadamente selecionados. Em caso de insucesso, a exodontia com preservação alveolar com L-PRF e posterior reabilitação protética constituem um 
tratamento previsível.
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RESUMO 
Introdução: Nos últimos anos, diversos materiais e designs têm sido avaliados na tentativa de melhorar o desempenho mecânico das próteses de substituição total da articulação temporomandi-
bular (TMJ TJR). Independentemente do material, a carga efetuada pela  mastigação está localizado numa pequena área de contato do conjunto côndilo-fossa TMJ TJR que resulta em elevadas 
tensões e taxa de desgaste dos materiais. De entre vários métodos de avaliação mecânica, a análise de modelos de elementos finitos (FEM) tem sido aplicada para prever a distribuição de tensões 
através de diferentes designs protéticos e materiais. Assim, os factores relacionados à carga , design e materiais podem ser avaliados antes da avaliação mecânica experimental.

Objetivos: O objectivo deste trabalho foi avaliar o comportamento biomecânico de diferentes modelos de côndilos TMJTJR em superfícies de UHMWPE.
Materiais e Métodos: Foram construídos modelos CAD tridimensionais de um contra-corpo de polietileno (UHWMPE) e de côndilos protéticos compostos de duas ligas diferentes (CoCrMo ou 
Ti6Al4V) e dois designs diferentes (esféricos ou anatómicos) usando o software COMSOLTM Multiphysics 5.3 (COMSOLTM Sweden). Foi construída uma Mesh com elementos tetrahédricos linea-
res livres, sendo a simulação realizada com 30 N de carga axial relativamente ao eixo central do conjunto TMJ TJR. O deslocamento total e as tensões de Von Mises foram analisados considerando 
a deformação dos componentes protéticos. O número de elementos de malha estáveis para os pares foram: CoCrMo anatómico- 54717, Ti6Al4V anatómico- 55251, CoCrMo  esférico-75633, Ti6Al4V 
esférico- 75430.

Resultados: Os valores equivalentes da tensões de Von Mises encontrados no côndilo anatómico de CoCr foram os mais baixos entre todos os pares. As tensões mais elevadas localizaram-se a 
1 mm  à volta  do centro do côndilo. O deslocamento total em todos os pares foi em torno de 0,02 mm e as tensões de Von Mises mais altas registradas no UHMWPE foram: 25,4 MPa para CoCr 
anatómico, 30,1 MPa para Ti6Al4V anatómico, 34,8 MPa para CoCr esférico e 29,5 MPa para Ti6Al4V esférico. Na verdade, o côndilo anatómico CoCrMo promoveu as tensões mais baixas contra 
as superfícies de UHMWPE.

Conclusões: O desenho anatómico da TMJ TJR não revelou nenhuma influência nas tensões de contacto nos côndilos à base de titânio. No entanto, o design anatómico do TMJ TJR, com raio maior, 
proporcionou uma área de carga maior, levando a tensões de contacto menores que podem ser benéficas para diminuir a taxa de desgaste dos materiais protéticos.
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RESUMO 
Introdução: A variabilidade da anatomia interna dos canais radiculares e do design dos meios de retenção intracanalar pré-fabricados proporciona uma distribuição imprevisível e irregular do 
espaço entre o espigão e a superfície da dentina radicular. Esse espaço é preenchido por diferentes volumes de resina aquando da cimentação de espigões de fibra de vidro. Camadas espessas 
de cimento resinoso propiciam a criação de defeitos, como macro- e micro-poros, cracks e fendas que são responsáveis por zonas acumulação de stress podendo induzir a ocorrência de fraturas 
radiculares.

Objetivos: O objetivo principal deste estudo foi a avaliação da microestrutura dos espigões de fibra de vidro e a sua relação espacial com  as paredes dentinárias através da análise microscópica.

Materiais e Métodos: Trinta pré-molares humanos extraídos, com o ápex formado, foram guardados em 5% Chloramina durante 7 dias e em água destilada a 4ºC por mais 7 dias. As coroas ana-
tómicas foram removidas e os dentes tratados endodonticamente. Os dentes foram divididos em grupos de acordo com os diferentes espigões: A) ParaPost Fiber LuxTM (Coltène,  Whaledent Inc, 
USA); B) Rebilda GTTM (VOCO, Germany); C) Angelus ExactoTM (Angelus, Brazil). Após a cimentação as amostras foram embebidas em resina autopolimerizável (Technovit 400TM; Kulzer GmbH, 
Germany)  e seccionados a 90º relativamente ao longo eixo do espigão. Inicialmente, as secções transversais obtidas foram inspecionadas por microscopia óptica (OM) (Leica DM 2500 MTM, Leica 
Microsystems, Germany) com ampliação variável de  x10 a x500.  Foi usado um software, Image J (National Institutes of Health, USA) para quantificar a percentagem de porosidade no cimento.  
De seguida, as superfícies foram pulverizadas com uma fina camada de AgPd para leitura com microscopia eletrónica (SEM) usando uma unidade SEM (JSM-6010 LV, JEOL, Japan) acoplada 
a uma unidade de espectrocopia dispersiva (EDS). A espessura e a microestrutura da camada de cimento foram analisadas com ampliações variáveis de x1000 a x2000 com feixes de eletrões 
secundários e retrodispersos usando  FEGSEM (400 FEG; Fei Quanta, USA).

Resultados: A análise microscópica revelou uma variação clara da espessura de cimento resinoso em redor dos espigões endodônticos de fibra de vidro ao longo do canal. Foram também observa-
das alterações na espessura dentina remanescente ao longo canal, provocadas pela preparação do espaço protético para colocação de espigões. Foram também detetados com OM e SEM pequenos 
defeitos tipo poros, cracks e fendas na distribuição do cimento. As imagens de SEM revelaram mais detalhes sobre as disposições das fibras, número  e defeitos na interface entre a resina e a 
dentina. A integridade do interface entre as fibras e a resina epoxy foi comprovada com alta ampliação e resolução através do SEM, não obstante deste interface ser muito variável ao longo do canal.

Conclusões: A espessura e volume da camada de cimento resinoso varia, com maior incidência na zona coronal devido a uma pior adaptação dos espigões pré-fabricados. Os diferentes sistemas 
de espigões testados tentam minimizar o problema da adaptação entre o espigão e o canal, apresentando  resultados similares. A preparação do espaço protético pode promover um enfraqueci-
mento da raiz, aumentando o risco de insucesso por fraturas radiculares.
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RESUMO 
Introdução: Está identificado que a utilização de instrumentos musicais de sopro tem influência sobre diversos constituintes do sistema estomatognático, afetando a oclusão, desenvolvendo pro-
blemas articulares e musculares, com consequentes implicações na qualidade de vida e nas suas expectativas económicas, sociais e culturais.
A prática de instrumentos musicais tem uma vasta tradição, seja de forma profissional, semiprofissional ou amadora, havendo um largo número de praticantes quedesenvolvem complicaçõesre-
sultantes dos movimentos repetitivos e que podem afetar, quer a sua vida profissional, quer outrasatividades.
De acordo com o tipo de embocadura, os instrumentos de sopro podem ser divididos em 4 classes, as quais poderão ter diferentes impactos na cavidade oral, em muito, devido ao esforço neces-
sário no controlo da velocidade, consistência, concentração e resistência para suportar forças que, em certos casos poderão chegar aos 500g sobre os dentes anteriores e lábios.
A avaliação da autopercepção é uma metodologia que permite medir os impactos que, neste caso, os músicos referem sofrer durante ou após o desempenho musical.

Objetivos: Caracterizar a autoperceção de grupo de músicos quanto aos impactos provocados pelos instrumentos de sopro.
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal recorrendo às escalas:OHIP-14, Escala de Limitação Funcional Maxilar e Escala Graduada da Dor Crónica que foram aplicadas num formato 
online, para auto-preenchimento por adultos voluntários.
Os testes estatísticos foram analisados recorrendo ao SPSS v.26. Em todos foi considerado um valor de significância de p<0,05. 
O estudo foi aprovado por uma Comissão de Ética e a todos os participantes foi garantido o anonimato e confidencialidade dos dados.

Resultados: Participaram 71 indivíduos, dos quais 52%do género feminino e a idade média foi de 24,2 anos.
As variáveis “instrumento praticado”, “exercícios de relaxamento”, “média de minutos de estudo por dia”, “disposição a suportar desconforto físico” e “fazer intervalos” demonstraram-se estatis-
ticamente significativas na afetação da qualidade de vida dos praticantes, nas possíveis limitações funcionais maxilares e na presença de possíveis sintomas de disfunções na ATM. 
Os grupos musicais com mais elementos femininos mostraram um maior impacto negativo nas escalas avaliadas. Não se verificou relação entre a realização de exercícios de aquecimento, a prática 
regular ou ocorrência de picos de intensidade na prática musical e o efeito provocado pela ansiedade. 
No que respeita às classes dos instrumentos as dimensões do OHIP-14Incapacidade Psicológica (p=0.005) e Incapacidade Social (p=0.02) afectavam significativamente mais os instrumentistas 
das classes I e IV da classificação de Pais-Clemente.
Todos os tipos de instrumentos têm impactos significativos (p=0.017) na escala graduada de dor crónica e igualmente (p=0.034) na escala de limitação funcional maxilar.

Conclusões: Foi demonstrado impactos significativos na qualidade de vida relacionada com a saúde oral dos instrumentistas de sopro, bem como, limitações funcionais e ocorrência de dor crónica.
É importante a monitorização dos impactos ao longo da vida de prática dos instrumentistas de forma a prevenir precocemente e minorar os impactos negativos que tal atividade pode provocar.
Será pertinente o futuro desenvolvimento deestudos com um maior número de participantes e um maior interessa da medicina dentária na etiologia deste tipo de problemas orais.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: O conceito de Avaliação Ecológica Momentânea (EMA) foi a base para o desenvolvimento de uma aplicação em smartphone para o acompanhamento  em tempo real do bruxismo da 
vigília (AB). As potencialidades desta nova metodologia carecem de consolidação e estudos que a validem e diferenciam comparativamente aos métodos tradicionais.

Objetivos: 1. Monitorizar o AB ao longo do tempo com a utilização da aplicação para smartphone durante três períodos de sete dias com intervalos de um mês; 2. Comparar os resultados da mo-
nitorização em tempo real real (ou seja, EMA) com o resultado de um inquérito em um único momento (ou seja, itens OBC).

Materiais e Métodos: Uma população de jovens adultos, estudantes de medicina dentária  e saudáveis constituíram a amostra do estudo. Inicialmente todos responderam a um questionário que 
incluía  Avaliação de Comportamentos Orais  (OBC - 1). Posteriormente foram monitorizados com aplicação para smartphone relativamente aos comportamentos de AB durante sete dias conse-
cutivos, seguidos de um mês de interrupção. Completaram no total três períodos de monitorização (EMA - 1, 2 e 3). Após o terceiro período (EMA-3), os participantes responderam novamente ao 
questionário OBC (OBC - 2). Foram organizados os dados e submetidos a análise estatística. Foi realizada a análise de Pearson para avaliar a correlação entre os relatórios de itens EMA e OBC, 
sendo considerado como significância estatística um p = 0,01.

Resultados: Trinta e um estudantes universitários completaram o protocolo do estudo. As respostas ao OBC mostraram um aumento na prevalência das respostas \\\\\\\”tensão muscular sem 
dentes em contacto\\\\\\\”  e \\\\\\\”dentes cerrados\\\\\\\” do primeiro para o segundo questionário (38,7% para 54,8% e 77,4% para 90,3%, respectivamente). Um ligeiro aumento da condição 
\\\\\\\”Relaxado\\\\\\\” (62,5% para 69,0%) foi observado com aplicação de smartphone baseado no EMA ao longo do tempo. Não foi detetada qualquer correlação entre os itens OBC e o EMA entre 
o OBC-1 e o EMA-1. Foi encontrada uma correlação positiva moderada para o comportamento \\\\\\\”tensão muscular sem os dentes em contacto\\\\\\\” (+0,509, p=0,01) e uma fraca correlação 
positiva no relatório de \\\\\\\”apertar os dentes acordado\\\\\\\” (+0,380, p=0,05) entre o OBC-2 e o EMA-3.

Conclusões: O recurso a uma estratégia de acompanhamento em tempo real do AB, recorrendo à aplicação em smartphone, demonstrou uma potencial utilidade no despertar da atenção e cons-
ciência para determinados comportamentos orais, e neste sentido, o desenvolvimento de uma maior capacidade de auto-controlo dos mesmos.
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RESUMO 
Introdução: Durante o tratamento periodontal de suporte é fundamental a manutenção dos resultados obtidos com o tratamento periodontal de base. É importante notar que a repetição da ins-
trumentação das superfícies dentárias supra e subgengivais é uma constante durante esta fase e causa dano aos tecidos. Há alguma evidência a apontar para que os jatos de ar possam ser uma 
alternativa aos instrumentos manuais e ultrassónicos na instrumentação subgengival, uma vez que têm demonstrado serem menos lesivos para os tecidos periodontais e mesmo assim, obter 
resultados satisfatórios no que diz respeito à eliminação de placa bacteriana.

Objetivos: O objetivo deste estudo é investigar o limite da eficácia do jato de ar desenvolvido pela EMS®, o PerioFlow®, com Pó de Eritritol e Cloroexidina.

Materiais e Métodos: Em 32 participantes, com Periodontite Estádio III ou IV, 40 dentes foram classificados com prognóstico incorrigível e como tal, receberam indicação para extração. Cada 
dente, foi aleatoriamente atribuído ao grupo teste que consistia na aplicação do jato de ar PerioFlow®, com Pó de Eritritol e Cloroexidina durante 5 segundos por cada superfície com profundidade 
de sondagem superior ou igual a 4mm ou eram atribuídos ao grupo controlo, onde não recebiam qualquer tratamento e eram apenas extraídos, servindo de controlo negativo. As amostras eram 
preparadas em Glutaraldeído e azul de toluidina e a eficácia do equipamento era avaliada macroscopicamente.

Resultados: De forma geral, o grupo teste obteve um limite de eficácia médio de 2,16mm e o grupo controlo um limite médio de 0,07mm. A área de superfície livre de placa bacteriana, em média, 
no grupo teste foi de 50,28%, sendo que variou de 81% (em bolsas entre 3 e 4mm) a 18,50% (nas bolsas com mais de 10mm) enquanto que no grupo controlo a área livre de placa bacteriana foi 
de 1,33%, o que é compatível com o expectável e que assim serve os propósitos de controlo adequado.

Conclusões: A instrumentação de superfícies até 5mm de profundidade de sondagem, durante 5 segundos com o jato de ar - PerioFlow®, com Pó de Eritritol e Cloroexidina pode ser uma alter-
nativa aos métodos convencionais para a eliminação de placa bacteriana.
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Alinhadores com Avanço Mandibular no tratamento 
ortodôntico da retrognatia mandibular: caso clínico

COMUNICAÇÃO ORAL DE CASOS CLÍNICOS

ORTODONTIA  

Duarte Rocha* | Teresa Pinho 
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Quando um paciente em crescimento apresenta má-oclusão esquelética de Classe II por retrusão mandibular, podem ser aplicadas técnicas que visem estimular o crescimento da 
mandíbula.
O recurso de avanço mandibular (MA) foi desenvolvido para tratamentos ortodônticos com alinhadores Invisalign®, para pacientes de Classe II com retrognatia mandibular em fase de crescimento. 
Através de aletas reforçadas incorporadas na face vestibular dos aparelhos (“precision wings”), estes alinhadores promovem avanços mandibulares incrementais e faseados, produzindo uma 
alteração postural progressiva da mandíbula para atingir/aproximar à Classe I, ao passo que o alinhamento dentário é executado concomitantemente.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 11 anos, retrusão mandibular acentuada, incompetência labial e deglutição infantil. Classe II esquelética (convexidade A=7,1mm); Classe II 
alveolar (distância A-B=11,3mm), com bi-retrusão (SNA=78,7º e SNB=71,8º). 
Relação dentária de Classe II molar bilateral. Ângulo interincisivo muito diminuído (111,8º) por Incisivos superiores e inferiores pro-inclinados (UI/NA=32,9º e IMPA=98,3º). Overjet muito aumentado 
(13,0mm); caninos superiores rodados com travamento dos inferiores; arcada superior em “V”; perfil convexo.
Histórico familiar de pai com retrognatia mandibular com tratamento ortodôntico-cirurgico e de irmã também com retrognatia e tratamento ortodôntico de camuflagem.
Numa fase inicial, com 10 anos, a paciente utilizou um Trainer Classe II para terapia miofuncional. Tratando-se de um caso de retrusão mandibular, a intervenção intercetiva nesta fase visou 
minimizar os problemas funcionais inerentes ao problema esquelético existente, assim como o impacto negativo na sua auto-estima, devido à exposição excessiva dos incisivos superiores em 
repouso por interposição do lábio inferior. Recorreu-se aos alinhadores como método de correção ortodôntica para nivelamento dentário, expansão das arcadas, e “precision wings” com elásticos 
de Classe II (apenas para melhoria da engrenagem das aletas), fundamentais para estimulação do avanço mandibular. Ao final de 1 ano e 6 meses de correção ortodôntica obtiveram-se melhorias 
significativas a nível do perfil retrognático, overjet normal e Classe I molar. A auto-estima da paciente melhorou substancialmente. Após este período, a utilização dos alinhadores foi continuada 
por mais 1 ano de dia e noite, com movimentações, também para estabilização e consolidação da oclusão. No final, foram colocadas contenções removíveis apenas para uso noturno.

Conclusões: A escolha dos alinhadores como método de tratamento para este caso revelou ser efetiva e uma mais valia, quer pelo nivelamento dentário efetuado e sobretudo a conjugação das 
“precision wings”, que facilitaram o avanço mandibular num biótipo facial hipo-divergente com retrognatia acentuada.
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Tratamento ortodôntico em pacientes com perturbação do 
espectro de autismo - dois casos clínicos

COMUNICAÇÃO ORAL DE CASOS CLÍNICOS

ORTODONTIA 
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Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Neste trabalho são apresentados dois casos clínicos sobre a realização de tratamento ortodôntico fixo em pacientes com perturbação do espetro de autismo.
Existem poucos casos clínicos publicados sobre tratamentos ortodônticos neste tipo de pacientes. 
A perturbação do espetro de autismo é um síndrome neuro-comportamental com origem no sistema nervoso central que pertence ao grupo das Perturbações de Neurodesenvolvimento. Os sinto-
mas manifestam-se nos primeiros três anos de vida e incluem três grandes domínios de perturbação: social, comportamental e comunicacional. Verificam-se défices persistentes na comunicação 
e interações sociais, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. É uma doença complexa e vitalícia.
A consulta de ortodontia apresenta dificuldades acrescidas. Os tratamentos ortodônticos são tecnicamente complexos e não são realizados numa única sessão. Implicam elevada cooperação e 
colaboração por parte do paciente e uma elevada responsabilidade na correta manutenção do aparelho na boca durante todo o período em decorre o tratamento, que normalmente é longo.
O número de casos diagnosticados com perturbação do espetro do autismo tem aumentado, por isso torna-se importante que os profissionais de saúde estejam familiarizados com esta doença. 
Existem técnicas simples de modulação de comportamentos, tais como “tell-show-do”, controlo de voz, reforço positivo e pedagogia visual, entre outras, que incentivam e aumentam a colaboração 
destes pacientes na consulta de medicina dentária. Quanto mais cedo forem aplicadas estas técnicas, melhor a probabilidade de realização dos tratamentos.

Descrição do Caso Clínico: No primeiro caso clínico o paciente, do sexo masculino,com 13 anos de idade e 9 meses e com Síndrome de Asperger, apresenta mordida aberta. Iniciou os tratamentos 
dentários convencionais aos 9 anos de idade. O plano de tratamento decidido foi a colocação aparelho fixo superior e inferior com extração de quatro dentes pré-molares e indicação para terapia 
da fala. No final do tratamento foram colocadas contenções fixas superior e inferior. O tratamento foi iniciado em Maio de 2010 e terminado em Maio de 2013, perfazendo um tempo total de trata-
mento de três anos.
 No segundo caso clínico o paciente, do sexo masculino, com 16 anos de idade, apresenta perturbação do espetro de autismo grave e desalinhamento dentário. Iniciou os tratamentos dentários 
convencionais aos 4 anos de idade. Foi colocado aparelho fixo superior e inferior aos 16 anos. Foram realizados dois aparelhos de contenção removíveis transparentes. O tempo total de tratamento 
foi de 14 meses para a arcada superior (colocado em Maio de 2019 e retirado em Junho de 2020), e de 11 meses para a arcada inferior (colocado em Dezembro de 2019 e retirado a Novembro de 
2020). O tratamento foi realizado durante a pandemia de COVID-19, o que trouxe dificuldades acrescidas.

Conclusões: A aplicação de técnicas de modulação de comportamento simples desde cedo permitiu, em ambos os casos ,a realização tanto de tratamentos dentários convencionais, como a colo-
cação dos aparelhos ortodônticos fixos sem ter sido necessário recorrer à sedação e/ou anestesia geral. A intervenção precoce torna-se fundamental e crucial.
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O efeito dos desinfetantes cavitários na adesão em dentes 
decíduos – Uma revisão sistemática
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: O tratamento das lesões de cárie está, frequentemente, associado à remoção de tecido cariado e posterior restauração da estrutura dentária remanescente. Alguns autores têm vindo 
a propor o uso de desinfetantes cavitários para reduzir, ou mesmo eliminar, o efeito dos microrganismos presentes nas cavidades dentárias antes da sua restauração.
O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de diferentes desinfetantes cavitários na força de adesão e no sucesso clínico de restaurações em dentes temporários, quer em 
resina composta, quer em ionómero de vidro.

Métodos: A pesquisa foi realizada com recurso às bases de dados Cochrane Library, PubMed/MEDLINE, SCOPUS e Web of Science, para artigos publicados até 14 de fevereiro de 2021. 
Nenhuma restrição de região, língua ou data de publicação foi aplicada. A pesquisa seguiu a metodologia PICO. A avaliação da qualidade de cada estudo in vitro incluído foi realizada de acordo com 
a lista CONSORT para estudos in vitro sobre materiais dentários

Resultados: Foram incluídos, por preencherem os critérios de inclusão, dezasseis estudos in vitro e um estudo in situ.
A clorohexidina foi o desinfetante cavitário mais estudado e, de acordo com os resultados, a sua utilização não compromete a adesão à dentina. O hipoclorito de sódio é também uma alternativa.

Conclusões: A clorohexidina foi o desinfetante cavitário mais estudado e, de acordo com os resultados, a sua utilização não compromete a adesão à dentina. O hipoclorito de sódio é também uma 
alternativa. 
É necessária a realização de um maior número de estudos, para que este possa ser aplicado de forma segura em dentes temporários. 
Apesar de terem sido estudados outros desinfetantes cavitários, não há ainda evidência suficiente que suporte a sua escolha, devendo por isso ser evitado o seu uso.
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Diagnóstico imagiológico precoce da articulação 
temporomandibular em crianças/adolescentes com artrite 
idiopática juvenil - Revisão sistemática

COMUNICAÇÃO ORAL DE REVISÃO

ORTODONTIA 
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Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Parcerias para a implementação dos objetivos

RESUMO 
Introdução: As primeiras alterações provocadas pela artrite idiopática juvenil (AIJ) ocorrem na sinovial, devido a processo inflamatório de grau variável. Os sintomas e o exame clínico da articu-
lação temporomandibular (ATM), quando afetada por AIJ, não são bons indicadores do estado da doença, podendo subestimar o grau de inflamação precoce. O objectivo desta revisão sistemática 
da literatura foi avaliar o valor dos exames imagiológicos no diagnóstico precoce da artrite da ATM em crianças/adolescentes com AIJ, bem como, estabelecer quais os exames imagiológicos mais 
precisos para o diagnóstico precoce, além dos critérios imagiológicos utilizados para esse fim.

Métodos: Revisão sistemática dos estudos clínicos e caso-controlo publicados de 2010 a 26 de fevereiro de 2021 nas bases de dados Medline, ScienceDirect, Web of Science, Scielo, Academic 
Search Complete e Supplemental index e que abordaram o diagnóstico precoce da AIJ na ATM de crianças/adolescentes e/ou critérios de diagnóstico precoce utilizando exames imagiológicos. 
Como critérios de avaliação e planificação da revisão sistemática da literatura utilizaram-se as diretrizes “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses Protocols (PRIS-
MA-P).

Resultados: A pesquisa resultou em 375 estudos publicados durante o período determinado. Um total de 38 estudos exigiram a leitura integral e, após a aplicação dos critérios de inclusão e ex-
clusão predefinidos, apenas três estudos foram incluídos.

Conclusões: A RM com contraste à base de gadolinium é à data o gold standard para diagnóstico precoce da AIJ na ATM, sendo o único método atualmente capaz de diferenciar realce e espes-
samento sinovial com precisão e deve ser realizada, sempre que possível, por rotina clínica no rastreio da doença em pacientes recém-diagnosticados com AIJ e independente da necessidade de 
realizar sedação.
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Comparação in vitro da extrusão apical de detritos originada 
por diferentes técnicas de instrumentação

PÓSTER DE INVESTIGAÇÃO PRÉ-CLÍNICA 

ENDODONTIA | Candidato a Prémio

Duarte Antunes Guimarães* | Diana Magalhães Nascimento | Maria da Conceição Manso | Tiago Reis | Natália Pestana de Vasconcelos | Ana Moura Teles
Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Todas as técnicas de instrumentação e os diferentes instrumentos estão associados à extrusão apical de detritos (EAD). As diferentes técnicas de instrumentação provocam diferentes 
quantidades de EAD, sendo estas justificadas pelo design dos instrumentos (secção transversal, conicidade, design de ponta, número de limas, cinemática do instrumento e eficácia de corte), 
associados à quantidade, tipo e técnica de instrumentação.

Objetivos: Comparar a EAD criada por duas técnicas híbridas e duas técnicas de sistema único. Foi formulada a hipótese nula de que todos os grupos apresentam a mesma quantidade de EAD.

Materiais e Métodos: 80 dentes monocanalares foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos (n=20) de acordo com a técnica de instrumentação utilizada: técnica híbrida TruNatomy®/ProTaper 
Gold® (TN/PTG), técnica híbrida TruNatomy®/ ProTaper Next® (TN/PTN), sistema ProTaper Gold® (PTG) e sistema ProTaper Next® (PTN) (Dentsply Sirona, Ballaigues, Switzerland). 
Durante a instrumentação para cada grupo foi utilizado um total de 13mL de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 3%. A quantidade de EAD foi coletada em tubos de Eppendorf (TE).  
Após a instrumentação, cada dente foi retirado do TE, sendo todos os tubos preenchidos com 1,5mL de NaOCl e armazenados numa estufa incubadora a uma temperatura de 70° durante 5 dias. 
Após este período cada TE foi pesado três vezes consecutivas para obtenção do peso médio. Três TE que não foram utilizados para coleta de detritos, foram preenchidos igualmente com 1,5mL de 
NaOCl a 3% e usados como controlo. A quantidade de EAD foi calculada, subtraindo ao peso médio de cada tudo, a média final dos 3 tubos de controlo. 
Após verificação da normalidade (teste de Shapiro-Wilk), realizou-se o teste não paramétrico Kruskall-Wallis seguido de Mann-Whitney com correção de Bonferroni para identificação de diferenças 
significativas (α=0.05).

Resultados: Foram detetadas diferenças significativas na EAD para as diferentes técnicas (p<0.001). 
As técnicas híbridas TN/PTG e TN/PTN produziram significativamente menos EAD  comparativamente às técnicas PTG e PTN respetivamente (p=0.012 e p=0.046 respetivamente).
A técnica TN/PTN produziu significativamente menor EAD do que os restantes grupos (p≤0.046) e a técnica PTG significativamente maior detritos que os restantes grupos (p≤0.012).

Conclusões: As técnicas de instrumentação híbridas TN/PTN e TN/PTG, produziram significativamente menor EAD comparativamente às técnicas PTN e PTG respetivamente.
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Classificação do Sexo do Osso Coxal Numa População  
Arqueológica do Terramoto de Lisboa de 1755
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Guilherme Silva e Moura Borges*1 | Daniel Reis Oliveira1 | Leonor Ferreira1 | Matilde Martins1 | Rui Santos2 | Cristiana Palmela Pereira1
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Paz, justiça e instituições eficazes

RESUMO 
Introdução: Estimar o sexo a partir de restos esqueletizados é fundamental, tendo vindo a ser extensamente investigados métodos para o fazer, através de diferentes ossos do esqueleto humano.

Objetivos: O presente trabalho consiste na análise de 129 ossos coxais pertencentes à população atribuída ao Terramoto de Lisboa de 1755, tendo como objetivo, através da estimativa do sexo, 
caraterizar esta população, cujos restos esqueletizados foram encontrados em 2004 no Claustro Sul da Academia das Ciências de Lisboa.

Materiais e Métodos: Para atingir o objetivo final, foram registadas 6 medidas, em posição anatómica, com uma Craveira Vernier da Mitutoyo e uma Craveira Digital Absoluta da Mitutoyo, e calcu-
lados 7 índices. Foram, ainda, observadas caraterísticas morfológicas através de 4 métodos distintos.

Resultados: No que diz respeito às medições e aos índices, obtiveram-se 16 indivíduos do sexo feminino e 5 do sexo masculino, embora os resultados, no geral, não tenham sido confiáveis, por 
não haver consenso entre as diferentes medições e, portanto, a maioria dos ossos coxais foram classificados como ambíguos.

Conclusões: Constatou-se que as observações morfológicas se revelaram mais discriminantes, sendo o Método de Phenice a avaliação com resultados mais precisos, ao incluir três parâmetros 
em simultâneo.

Fontes de financiamento: Fundação Nacional para a Ciência e a Tecnologia, (FCT) Portugal, sob o projeto UID/MAT/00006/2020.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Paz, justiça e instituições eficazes   

RESUMO 
Introdução: Na medicina dentária forense estimar a estatura de um indivíduo tem um papel crucial na fase reconstrutiva de populações desarticuladas.  O fémur, sendo o osso mais longo do corpo 
humano, é normalmente o indicador mais fiável na estimativa da altura.

Objetivos: A presente investigação visa estimar a estatura, bem como a identificação do número mínimo de indivíduos (NMI) da população catastrófica do terramoto ocorrido em 1755 em Lisboa, 
cujos restos esqueletizados foram encontrados na Ala Sul do Claustro da Academia das Ciências de Lisboa em 2004.

Materiais e Métodos: Este estudo foi realizado em oito fémures completos e vinte e um fragmentos, os quais foram pesados com uma balança digital e medidos, com uma Craveira Vernier da Mi-
tutoyo e uma Craveira Digital Absoluta da Mitutoyo. O estudo de Mildred Trotter e Goldine C. Gleser (1952) foi usado para estimar a altura usando fémures inteiros. Com base no estudo de Steele 
e Mckern (1970) foi calculado o comprimento total do fémur a partir dos fémures fragmentados. Posteriormente, o estudo de Mildred Trotter e Goldine C. Gleser (1952) foi, novamente, aplicado a 
fim de estimar a altura de cada indivíduo.

Resultados: Foi possível determinar um número mínimo de indivíduos de 29, correspondendo a 8 fémures inteiros esquerdos (de um total de 14) e 21 corpos de fémur esquerdo (de um total de 58). 
Os resultados mostraram que, para os fémures inteiros, a altura varia entre 148 cm e 169 cm, enquanto que, por sua vez, para os fragmentos varia entre 151,67 cm e 181,59 cm.

Conclusões: A investigação realizada revela que os métodos utilizados são viáveis, tendo-se obtido alturas estimadas compatíveis com o esperado para a época.

Fontes de financiamento: Fundação Nacional para a Ciência e a Tecnologia, Portugal (FCT), projeto UIDB/00006/2020.
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Qualidade de vida na reabilitação total implanto-suportada. 
Estudo coorte único prospetivo baseado na prática clínica.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A reabilitação total implanto-suportada tornou-se um procedimento previsível quanto à sobrevivência dos implantes e da prótese. No entanto, os desfechos centrados no paciente são 
pouco conhecidos.

Objetivos: Posto isto, este estudo objetiva avaliar o impacto da reabilitação total implanto-suportada com carga imediata na qualidade de vida relacionada com a saúde oral (OHRQoL).

Materiais e Métodos: Foram incluídos 43 pacientes, recrutados numa clínica dentária portuguesa, com indicação clínica para reabilitação total implanto-suportada com o protocolo de carga ime-
diata. Os pacientes de língua portuguesa não nativa foram excluídos. A versão portuguesa validada do questionário Oral Health Impact Profile 14 (OHIP 14 PT), foi preenchida pelos pacientes nas 
consultas de preparação cirúrgica (visita 1), 10 dias (visita 2), 1 mês (visita 3) e 6 meses após a intervenção (visita 4). Variáveis preditivas: idade, género, habitação própria, estado civil, habilitações 
literárias, profissão, necessidade e tipo de reabilitação oral e número de visitas. O efeito das variáveis preditivas foi analisado com o modelo ANOVA univariado. Desfechos primários: valores e 
desvio padrão (DP) do questionário OHIP 14 PT total e subtotais dos diferentes domínios. Através dos valores obtidos no desfecho primário foi calculada a medida do efeito para cada domínio e 
OHIP total (glass effect size). Análise estatística: paired student t test com um nível de significância alfa 5 % e beta 20%. O tamanho da amostra de 20 pacientes teve um poder de 80% na deteção 
de 1 ponto de diferença na pontuação total do OHIP 14 PT considerando um desvio padrão de 1,5.

Resultados: O score OHIP 14 PT total nas visitas 1, 2, 3 e 4 foi 18,00±11,20 DP; 11,47±7,95 DP; 5,84±4,07 DP; 5,02±3,04, respetivamente. Verificou-se uma melhoria muito significativa na OHRQoL 
nas consultas de seguimento (p<0,001 Paired Student t Test) exceto entre as visitas 3 e 4 para todos os domínios. O domínio “Limitação Física” revelou a medida de efeito mais reduzida. Já os do-
mínios “Desconforto Psicológico” e “Incapacidade” revelaram a maior medida de efeito. No entanto, todos os domínios e scores totais revelaram medidas de efeito de tamanho elevado. Excetuando 
o estado civil, nenhuma variável preditiva teve efeito significativo na pontuação total do OHIP 14 PT.

Conclusões: A reabilitação total implanto-suportada com carga imediata aumenta significativamente a OHRQoL, desde a consulta de preparação até aos 6 meses de seguimento.
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RESUMO 
Introdução: O Burnout é uma doença profissional de causa multifatorial, associada a profissões que executam tarefas complexas ou com contacto interpessoal direto e descrita através de três 
dimensões: exaustão emocional (EE), despersonalização (DP) e baixa realização profissional (RP). Em Portugal não foram identificados estudos sobre a prevalência e impacto da síndrome de 
Burnout em assistentes dentários.

Objetivos: Descrever o nível de Burnout categorizá-lo nas suas dimensões entre assistentes dentários que exercem em Portugal e avaliar a relação entre o síndrome e respetivas variáveis so-
ciodemográficas.

Materiais e Métodos: Foi utilizado o questionário validado para português do Maslach Burnout Inventory (MBI) e outro conjunto de questões para caracterização sociodemográfica que foi aplicado 
junto de assistentes de consultórios dentários a exercer atividade em Portugal. Foram criadas 3 categorias de Burnout tendo em consideração 3 cut-off’s diferentes (baixo: ≤ 40 pontos; moderado: 
41-80 pontos; elevado ≥81 pontos). Posteriormente, com as respostas aos itens do questionário MBI foram analisadas separadamente as dimensões EE, DE e RP. Dentro de cada dimensão foram 
criadas 3 categorias de caracterização (EE – baixo: 0–20; moderado: 21–30; elevado: superior a 31; DP – baixo: 0–5; moderado: 6–10; elevado: superior a 11; RP – baixo: >42; moderado: 36–41; 
elevado: inferior a 35). Foi realizada análise estatística quantitativa com recurso ao SPSSv.27 para avaliação de significância estatística entre variáveis em estudo. O nível de significância esta-
belecido foi de p=0,05.

Resultados: Dos 908 inquiridos, 97,9% pertence ao género feminino, 35,0% são casados e 24,0% vivem em união de facto, existindo diferenças estatisticamente significativas para o género em re-
lação ao estado civil (p=0,021).  Cerca de 58,2% dos participantes têm filhos e dentro destes, a maioria tem apenas 1 filho (32,2%), havendo também diferenças estatisticamente significativas entre 
género (p=0,027). Cerca de 69% da amostra total trabalha entre 9 a 12 horas por dia. Quase 90% dos assistentes dentários inquiridos não considera que o seu salário é adequado. A prevalência de 
Burnout encontrado entre os participantes foi de 98,4 %, dos quais 72,1% apresenta um nível moderado e 26,3% um nível elevado de Burnout. 44,3% apresentam um nível elevado de “Exaustão”, 
19,4% um nível elevado de “Despersonalização” e 40,4% um nível elevado de falta de “Realização Profissional”.

Conclusões: A frequência do síndrome de Burnout entre assistentes dentários em Portugal encontra-se maioritariamente nos níveis moderado e elevado, apresentando impactos negativos muito 
significativos. Estes impactos são semelhantes ou até mais prevalentes do que já se havia encontrado em outros profissionais de saúde, a nível nacional e internacional. 
Com estes resultados, torna-se urgente uma reflexão e uma maior monitorização desta atividade profissional pelos serviços de saúde ocupacional. É indispensável o estabelecimento de estraté-
gias preventivas para atenuar estes impactos na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos e também, prevenir que a síndrome se desenvolva ou agrave, visando o bem-estar geral dos assistentes 
de medicina dentária e minimizando riscos para a segurança do paciente ou impactos negativos nas organizações ou clínicas dentárias.

Fontes de financiamento: Associação Portuguesa de Medicina Dentária dos Serviços Públicos ( APOMED - SP)
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RESUMO 
Introdução: O cisto radicular é um cisto odontogénico de origem inflamatória caracterizado por uma cavidade revestida por epitélio que se origina a partir da necrose pulpar de um dente. São os 
cistos mais frequentes nos maxilares, correspondendo a uma percentagem que varia entre os 52 e os 68% de todos os cistos que afetam estas estruturas. Ocorrem com maior frequência no sexo 
masculino e nos indivíduos entre os 30 e os 50 anos. 
O cisto dentígero é um cisto odontogénico de desenvolvimento que se forma a partir de um dente incluso e se origina da separação do folículo que se encontra ao redor da coroa do dente não 
erupcionado, formando uma cavidade delimitada pelo epitélio reduzido do esmalte que é preenchida por fluído cístico. É o segundo cisto mais frequente nos maxilares, representando cerca de 
20% de todos os cistos. Ocorre predominantemente nas três primeiras décadas de vida, com maior prevalência no sexo masculino e em indivíduos caucasianos. Os dentes mais frequentemente 
afetados são os terceiros molares inferiores, caninos superiores e pré-molares inferiores. A ocorrência na dentição decídua é extremamente rara. O prognóstico é bastante favorável e tem baixo 
índice de recidiva (3,7%).

Descrição do Caso Clínico: Este trabalho descreve o caso de um jovem de 13 anos de idade do sexo masculino, que compareceu na consulta de Medicina Dentária de rotina. Clinicamente obser-
vou-se permanência do segundo molar temporário esquerdo inferior (75), restauração direta definitiva infiltrada no 75, diastema entre os dentes canino decíduo esquerdo inferior (73) e primeiro 
pré-molar esquerdo inferior (34) e uma expansão ligeira do rebordo alveolar na mandíbula. O estudo imagiológico da ortopantomografia e da tomografia computorizada revelou uma imagem ra-
diolúcida unilocular associada à coroa do segundo pré-molar esquerdo inferior (35), deslocamento dos dentes 34 e 35, rizogénese incompleta do 34, 35 e primeiro molar esquerdo inferior (36) 
e história de tratamento pulpar e restaurador no 75.  As caraterísticas clínicas e radiográficas corroboraram o diagnóstico de cisto odontogénico, estabelecendo-se o cisto dentígero e o cisto 
radicular como diagnósticos diferenciais. Foi realizada a enucleação cirúrgica do cisto e a extração do 75.  O estudo histológico da peça operatória revelou tratar-se de um cisto odontogénico, não 
esclarecendo se era dentígero ou radicular. 
Histologicamente, o cisto dentígero e o cisto radicular são ambos revestidos por um epitélio escamoso estratificado não queratinizado, tal como observado na peça operatória. 
Foram realizados controlos pós-operatórios radiográficos durante um período de 4 anos.

Conclusões: O relato deste caso clínico mostra a dificuldade no diagnóstico definitivo dos cistos odontogénicos, nomeadamente, entre os cistos dentígero e o radicular na dentição mista. O resul-
tado da anatomia patológica confirmou o diagnóstico de cisto odontogénico, e a observação microscópica permitiu ao médico dentista identificar características que corroboram o diagnóstico de 
cisto radicular. O mesmo teve uma intervenção determinante no diagnóstico e tratamento da patologia cística.
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RESUMO 
Introdução: A rizogénese inicia-se a partir da formação de uma dupla camada celular, constituída pelos epitélios interno e externo do esmalte, denominada de Bainha Epitelial de Hertwing (BEH). 
Esta estrutura contém células estaminais especializadas, que induzem a diferenciação odontoblástica, bem como a deposição de dentina e cemento, sendo responsável pela determinação do 
tamanho, forma e número de raízes. Consequentemente, qualquer alteração que ocorra na formação da BEH pode levar a malformações radiculares afetando toda a estrutura dentária, tais como 
a dilaceração, taurodontismo, odontodisplasia, hipofosfatásia, displasia dentinária e dentinogénese imperfeita, entre outros. Situações clínicas de anomalias desenvolvimento que impeçam um 
tratamento ortógrado convencional requerem uma abordagem diferenciada com recurso da microcirurgia endodôntica. Ao realizar este procedimento combinado, surge a necessidade de efetuar 
um tratamento endodôntico prévio ou no mesmo momento cirúrgico da microcirurgia. Assim, quando nos deparamos com anomalias radiculares incompletas, a apexificação poderá ser uma solu-
ção com vista na indução de uma barreira apical calcificada, de forma a prevenir a extrusão do material de obturação para os tecidos periapicais. Atualmente, recurso a materiais bioativos, como 
MTA® ou Biodentine™, permite obtenção de resultados satisfatórios e duradouros.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do género feminino com 14 anos, acompanhado regularmente desde os 6 anos, na área de Ddontopediatria. Aos 9 anos, através de um exame radiográfico 
rotineiro, foi identificada uma zona radiotransparente na coroa do dente 25. Concomitantemente, verificou-se que a formação radicular do mesmo, não seguia o padrão normal de crescimento. 
A situação referida encontrava-se assintomática e foram realizados controlos regulares. Observou-se o encerramento apical da raiz do pré-molar aos 14 anos de idade, constatando-se uma má 
formação no terço médio, bem como o crescimento acentuado de uma massa que invadia o soalho do seio nasal. Clinicamente, o dente apresentava vitalidade, com respostas normais aos testes 
de sensibilidade e percussão. Após a avaliação do caso, foi definido um plano de tratamento que consistiu na realização de uma intervenção combinada, que incluiu a remoção do conteúdo pulpar, 
e posterior selamento do canal radicular, bem como a remoção da massa, num só tempo cirúrgico. Após 6 e 18 meses, foram efetuados controlos, nos quais se verificaram uma completa remissão 
da lesão, acompanhada de crescimento ósseo ao redor do dente, e ausência de sintomatologia ao exame clínico.

Conclusões: O presente caso é o primeiro a descrever um tratamento endodôntico ortógrado combinado com microcirurgia apical de um pré-molar superior assintomático com malformação na 
bainha epitelial de Hertwig, associado a uma reabsorção interna coronal. É fundamental destacar a importância do controlo radiográfico e seguimento dos pacientes. Foi efetuado um tratamento 
combinado com sucesso, auxiliado por imagens radiográficas periapicais e de CBCT.

07

115



04NOV
SALA E-POSTERS  

11:40
Dens in Dente - A propósito de um caso clínico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

ENDODONTIA | Candidato a Prémio

Ricardo Esteves* | Bernardo Ferreira de Lemos | Luís França Martins | Inês Alves Martins | Patrícia Manarte Monteiro | Miguel Albuquerque Matos
Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Educação e qualidade

RESUMO 
Introdução: Dens in dente, também denominado de dens invaginatus, é uma anomalia provavelmente resultante de uma inversão da papila dental durante o desenvolvimento dentário. É caracteri-
zada pela presença de tecido calcificado, como esmalte e dentina, no espaço da cavidade pulpar, ocorrendo antes da calcificação dos tecidos dentários. 
Esta malformação é maioritariamente observada em incisivos laterais superiores, com uma prevalência destas lesões em 0,3-10% dos casos.
A classificação mais utilizada para estas lesões foi descrita por Oehler em 1957 e divide-se em 3 categorias:
-Classe I: a extensão é mínima e praticamente delimitada à coroa do dente, sendo estas revestidas por esmalte e não além da junção amelo cementária.
-Classe II: as invaginações são compostas por esmalte, mas neste caso já se estendem até à câmara pulpar mas sem comunicação com o ligamento periodontal ou a polpa. 
-Classe IIIa: as lesões aqui já se estendem através da raiz, havendo mínimas comunicações com o espaço do ligamento periodontal. 
-Classe IIIb: as invaginações são completas ao longo da raiz com comunicações ao ligamento periodontal no foramen apical. Nestes casos são visíveis alterações morfológicas consideráveis.

Descrição do Caso Clínico: Paciente de 12 anos, sexo masculino, compareceu na consulta de Medicina Dentária relatando a presença de uma fístula a nível dos tecidos adjacentes ao dente 1.2 e 
dor à mastigação associada. Não existia qualquer história anterior de trauma. 
No exame intraoral foi confirmada a presença de fístula (Figura 1), bem como, dor à percussão vertical. Radiograficamente foi diagnosticado um dens in dente tipo IIIa com presença de lesão radio-
gráfica lateral associada (radiografia Inicial). Os testes de sensibilidade realizados indicaram um estado pulpar de normalidade e como tal foi decidido realizar apenas tratamento da polpa radicular 
necrosada correspondente à parte da anomalia dentária. 
O acesso foi realizado inicialmente com broca esférica e pontas de ultrassons com recurso a microscópio, tendo sido instrumentado e irrigado abundantemente com hipoclorito de sódio a 5,25%. A 
instrumentação foi dificultada quer pela curvatura presente quer pela dureza dos tecidos inerentes a este tipo de anomalia. No final da primeira sessão foi feita a colocação de hidróxido de cálcio. 
Na segunda sessão (figura2), e dada a ausência de conicidade apical da parte do dens in dente foi decidido obturar com ProRoot MTA®. A aplicação deste material foi realizada com recurso a pon-
tas de papel. O controlo do paciente foi feito ao 1 mês (Figura 3), 3 meses , 14 meses (Figura 4) e 24 meses tendo-se verificado regressão total da fístula, ausência de dor à percussão/mastigação, 
diminuição da lesão radiográfica e um estado de vitalidade pulpar normal, que permitiu a continuação o desenvolvimento radicular.

Conclusões: A etiopatogenia destas lesões não é unanime, mas, entre várias hipóteses, surgem justificações genéticas (fator mais comum) e morfológicas, fatores associados a trauma ou infeções 
ou até mesmo falhas de crescimento ou pressão dos tecidos adjacentes.
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RESUMO 
Introdução: Controlo e tratamento conservador da osteoartrite e osteoartrose da ATM, com goteira de estabilização(1) e fisioterapia(2-4) para recuperação funcional e restabelecimento da biome-
cânica articular. Estes procedimentos foram associados a um tratamento minimamente invasivo (viscosuplementação)(5-9), que consiste na injeção de ácido hialurónico (AH) nos compartimentos 
superior e inferior da articulação temporomandibular em paciente avaliado clinicamente e através de tomografia computadorizada de feixe cónico (CBCT).

Descrição do Caso Clínico: Um paciente de 60 anos de idade, diagnosticado através do DC/TMD com diagnóstico de dor miofascial, osteoartrite, osteoartrose e presumível deslocamento de 
disco sem redução das duas articulações temporomandibulares e bruxismo de vigília e do sono primários ou idiopáticos(9-12). Protocolo sequencial de injeção de AH de médio peso molecular 
(Osteonil plus-TRB pharma) no compartimento póstero-superior das ATMs e AHde baixo peso molecular(Hylart-Bagó pharma) intercalado com Osteonil plus-TRB pharmapara o compartimento 
antero-inferior de ambas ATMs com periodicidade mensal durante 4 meses(13, 14). Avaliação com CBCT antes do protocolo de tratamento, e seis meses após o final do mesmo. Após cada sessão 
de viscosuplementação tal como na semana seguintefoi efetuado tratamento de Fisioterapia, sendo o paciente orientado também com exercíciosno domicílio(2, 15).
Avaliação mensal com medição de amplitude de abertura bucal (ADM) com therabite sendo a dor avaliada através da escala visual analógica (EVA)(16). Sendo a abertura inicial de 30 mm e passiva 
após final de tratamento de 44 mm.Controlo de bruxismo de vigília com aconselhamento e aplicações para telemóvel e bruxismo de sono com placa de estabilização(17, 18)

Conclusões: Ganho estrutural evidente, da forma e volume da cabeça da mandíbula em ambas as ATMs, melhoria funcional e das atividades de vida diária, comer e falar, do paciente com aumento 
de amplitude de abertura bucal e ausência de dor no final de tratamento: A viscosuplementação sequencial com AH, dos dois compartimentos articulares associada com tratamento conservador 
e controlo de bruxismo de sono e vigília, foi efetiva no tratamento da osteoartrite e osteoartrose
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RESUMO 
Introdução: Os tumores malignos na cavidade oral são o sexto mais comum, podendo apresentar diversas localizações. Em estádios iniciais e, se o tumor apresentar as dimensões ideias, o tra-
tamento cirúrgico é a primeira opção de tratamento. Contudo, este procedimento pode implicar consequências a nível funcional e/ou estético da região oral e maxilofacial. No sentido de colmatar 
o defeito ósseo provocado por este procedimento, a reconstrução mandibular com recurso a retalho ósseo permite restaurar a continuidade óssea, melhorando a qualidade de vida do doente. 
A reconstrução mandibular através do enxerto do perónio vascularizado é a técnica gold standard, uma vez que o comprimento do osso é longo e, apresenta boa vascularização, boa qualidade ós-
sea e baixa morbilidade associada ao local dador. A colheita é frequentemente de enxerto osteomiocutâneo, permitindo a reconstrução em casos de defeito a nível ósseo e tecidular, como sucede 
nos defeitos da mucosa gengivomandibular. Por fim, o perónio apresenta, normalmente, osso, músculo e pele suficientes para ser seccionado e modelado, permitindo melhorar o contorno facial.

Descrição do Caso Clínico: Doente do sexo feminino com 20 anos de idade, apresentou-se na consulta de Ortodontia para avaliação ortodôntica após ablação de tumor na hemimandíbula esquerda 
em 2015. 
Na história clínica pregressa, a doente referiu ter efetuado uma resseção de tumor maligno na mandíbula esquerda aos 8 anos em conjugação com radioterapida. Após a cicatrização, colocou-se 
uma placa de reconstrução que posteriormente foi removida por deiscência. Como antecedentes familiares, apresenta um avô com um tumor maligno mandibular. 
Neste sentido, a distração osteogénica não seria um procedimento viável quer pelas grandes dimensões do defeito ósseo quer pelo fato deste procedimento estar contra-indicado em casos de 
radioterapia. Assim, o plano de tratamento da doente consistiu na realização de um enxerto osteomiocutâneo.   Após a realização do enxerto, verificou-se a estabilidade do enxerto e a estabilidade 
da zona recetora aos dois meses de follow-up. No entanto, este procedimento cirúrgico apresentou algumas complicações como dor pós-cirúrgica e instabilidade a nível da perna do lado dador.

Conclusões: O enxerto osteomiocutâneo de perónio é uma técnica cirúrgica viável na reconstrução mandibular de defeitos largos a nível ósseo e/ou tecidular.
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RESUMO 
Introdução: A síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um distúrbio respiratório relacionado com o sono que se caracteriza por episódios de obstrução parcial (hipopneia) ou completa 
(apneia) da via aérea superior com duração de pelo menos 10 segundos. Estima-se que afeta 5%-20% da população adulta, sendo três vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino. A 
SAOS influencia a saúde e qualidade de vida do doente, nomeadamente: sonolência diária, fadiga, défice cognitivo e aumento do risco de doenças cardiovasculares. O seu tratamento inclui métodos 
preventivos, dispositivos que melhoram a respiração e cirurgia, incluindo a cirurgia ortognática. 
O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico com SAOS tratado com sucesso através de cirurgia ortognática

Descrição do Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 43 anos e 3 meses de idade, com Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono de grau moderado com índice de apneia-hipopneia de 22.  No 
caso apresentado, perante o insucesso do tratamento com pressão positiva continua, foi sugerido ao doente a realização de cirurgia ortognática. 
Na análise cefalométrica observou-se uma Classe I esquelética (< ANB 3º) com recuo da posição da maxila (< SNA 77º) e da mandíbula (< SNB 74º) em relação à base do crânio. Este padrão es-
quelético propicia o estreitamento ou obstrução da via aérea superior (1), que se confirmou pela avaliação nos exames radiográficos do volume e da dimensão axial mínima da via aérea superior. 
O plano de tratamento proposto consistiu: cirurgia ortognática, pela técnica Surgery First, com Le Fort I maxilar de avanço de 7 mm e impactação de 2 mm e osteotomia sagital bilateral de avanço 
mandibular de 7 mm.
A pressão positiva contínua é considerada como o tratamento gold-standard para a SAOS. Contudo, têm sido reportadas taxas de 40-86% de falha na adesão terapêutica. Desde que Guilleminault 
et al., em 1976, descreveu a cirurgia de avanço bimaxilar como um tratamento efetivo para os doentes com perfil facial retrusivo e SAOS, diversos estudos têm demonstrado os seus benefícios. 
Este movimento cirúrgico permite que a parede faríngea anterior se movimente para a frente, resultando no alargamento da via aérea faríngea e, consequentemente, a diminuição do índice de 
apneia-hipopneia.  Tendo em conta a normoinclinação dentária relativamente às bases esqueléticas, optou-se pela técnica Surgery First que minimiza o tempo de tratamento, permitindo a melhoria 
imediata do volume e distância axial mínima das vias aéreas superiores.
Decorridos 2 meses da cirurgia não se verificaram complicações pós-cirúrgicas, o doente referiu melhoria dos sintomas associados à SAOS e na avaliação dos exames radiográficos observou-se 
aumento do volume e da dimensão axial mínima da via aérea superior.

Conclusões: A técnica Surgery First permitiu a realização imediata da cirurgia e a consequente melhoria da SAOS. O movimento de avanço bimaxilar aumentou o volume e a dimensão axial mínima 
da via aérea superior.
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RESUMO 
Introdução: A epidermólise bolhosa (EB) é uma doença genética rara, caracterizada pela formação recorrente de bolhas devido a uma fragilidade estrutural da pele e mucosas. É causada por 
mutações em genes, que alteram a coesão entre as células epiteliais ou entre estas e o tecido conjuntivo. A doença pode ser classificada em quatro tipos: EB simples; EB juncional; EB distrófica e 
síndrome de Kindler. Não tem predominância pelo sexo nem raça.  As manifestações clínicas mais comuns desta patologia são as bolhas que, aquando da rutura, deixam úlceras dolorosas. Podem 
ocorrer também alterações na forma e estrutura dos dentes, anquiloglossia, suscetibilidade à cárie dentária, limitação de abertura da boca, entre outros. (1-4) Na epidermólise bolhosa distrófica 
recessiva (EBDR) as lesões orais aparecem ao mínimo trauma sendo necessário cuidados específicos nos tratamentos dentários.

Descrição do Caso Clínico: Paciente caucasiano do sexo masculino, com 5 anos de idade compareceu à consulta de medicina dentária em 2016, estando diagnosticado com EBDR desde os 23 
meses. Clinicamente, o paciente apresentava lesões bolhosas e hemorrágicas na mucosa oral, úlceras e cicatrizes na pele. Apresentava um índice de placa bacteriana elevado, deposição de tártaro, 
inflamação gengival, lesões de cárie, alterações dentárias de número como a geminação num dente da dentição decídua e mordida cruzada unilateral esquerda. O motivo da consulta foi a presença 
de cárie dentária e a dificuldade na higiene oral. Inicialmente, foram abordadas instruções de higiene oral e dietéticas específicas. Realizaram-se destartarizações, assim como o desgaste dos 
bordos das cúspides que traumatizavam as mucosas e aplicações tópicas de flúor. Iniciou-se o tratamento das cáries e exodontia de certos dentes decíduos que não tinham esfoliado.  As consultas 
eram marcadas trimestralmente, embora dada a pouca cooperação do paciente as mesmas cingiam-se a tratamentos urgentes.

Conclusões: A EBD pode ser herdada de forma autossómica dominante ou recessiva. No presente caso, a mutação é de origem materna e atípica dada a benignidade do fenótipo. Os achados clíni-
cos e radiográficos evidenciaram que estávamos perante um doente com elevado risco de cárie dentária. A escovagem sempre foi muito difícil, o paciente não conseguia utilizar fio dentário e não 
tolerava a manipulação da cavidade oral. Como tal, adotaram-se medidas preventivas. Os tratamentos foram, por vezes, adiados dada a sintomatologia dolorosa prévia às consultas. Atualmente, as 
destartarizações são realizadas com o Guided Biofilm Therapy®, que foi bem tolerado pelo paciente e não formou novas lesões bolhosas. Para um correto acompanhamento no âmbito da medicina 
dentária, tanto o médico dentista como os cuidadores devem ter conhecimento das medidas preventivas e recomendações adequadas para estes doentes. Considerando a fragilidade da mucosa 
oral nos pacientes com EB, principalmente no tipo distrófico recessivo, a medicina dentária preventiva desempenha um papel fundamental na redução da necessidade de tratamentos dentários, 
sendo essencial que o médico dentista saiba os cuidados a ter.
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RESUMO 
Introdução: O excessivo crescimento de tecido gengival é uma das condições patológicas encontradas com mais frequência na cavidade oral. Um vasto número de lesões pode ser observado com 
apresentação clínica semelhante, tornando o diagnóstico difícil. As neoplasias odontogénicas são raras e ocorrem na gengiva, sendo a mais comum o fibroma odontogénico periférico (FOdP). 
Embora seja possível a recorrência após excisão, a sua prevalência real não é conhecida, devido à escassez de casos relatados.

Descrição do Caso Clínico: Apresenta-se o caso clínico de uma neoplasia rara numa paciente de 60 anos. A paciente foi avaliada na consulta de Medicina Oral, referindo possuir uma lesão na 
gengiva, na zona entre os dentes 43 e 44. Apesar de existir há 5 anos, a lesão apresentou um crescimento exuberante nos últimos 6 meses. Foi realizada a sua avaliação radiográfica e agendada 
a sua biópsia. Após anestesia local, foi efetuada a biópsia excisional da lesão, com uma margem de segurança aproximada de 2-3 mm.  O local foi suturado com fio PGA 4-0. A biópsia foi enviada 
para o Laboratório de Anatomopatologia. Duas semanas depois, foi removida a sutura. O resultado anatomopatológico evidenciou um fibroma odontogénico periférico. A paciente foi controlada 
passados 6 e 9 meses após a excisão. O local da cirurgia exibiu uma boa cicatrização e não se verificou qualquer recidiva. Não obstante, será necessário manter o controlo da lesão.

Conclusões: O FOdP é raro e diagnosticado, frequentemente, como uma lesão inflamatória. Contudo, existem particularidades patognomónicas que orientam o clínico para alcançar um diagnóstico 
correto.
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RESUMO 
Introdução: A duração dos tratamentos ortodônticos pode ter impacto negativo, podendo decorrer com sequelas e falta de cooperação do doente. Deste modo, diversas técnicas de aceleração do 
movimento dentário ortodôntico têm sido propostas com o objetivo de reduzir o tempo de tratamento e aumentar a taxa de movimento dentário. Os diversos procedimentos adjuvantes poderão ser 
não invasivos e invasivos e, dentre estes, métodos cirúrgicos como ortodontia osteogénica periodontalmente acelerada, micro-osteroperfurações, redução de osso interseptal ou piezocisão são 
opções terapêuticas. Estes procedimentos cirúrgicos têm como objetivo acelerar o movimento dentário proporcionando o estímulo físico necessário para ativar o fenómeno aceleratório regional 
no osso alveolar que envolve os dentes sujeitos à ação de forças. O objetivo deste trabalho foi responder à pergunta “Serão as técnicas cirúrgicas adjuvantes de aceleração do movimento dentário 
eficazes na diminuição do tempo de tratamento e no aumento da quantidade de movimento dentário ortodôntico?”.

Métodos: Revisão sistemática guarda-chuva foi realizada de acordo com o PRISMA e registada no Prospero. A pesquisa foi efetuada nas bases de dados: Medline via PubMed, Cochrane Library, 
Science Direct, Web of Science Core Collection, Embase e Google Scholar, utilizando a combinação de termos e conetores boleanos (tooth movement techniques [Mesh] OR orthodontic movement 
OR orthodontics [Mesh] OR orthodontic tooth movement) AND (accelerate OR accelerated orthodontics OR accelerated orthodontic techniques OR accelerate OR accelerated orthodontics OR ac-
celeration OR acceleration of tooth movement OR periodontally accelerated tooth movement OR periodontal accelerated orthodontic tooth movement OR accelerated osteogenic orthodontics OR 
corticotomy OR piezocision OR micro-osteoperforation OR piezotomy). Foram incluídas revisões sistemáticas sobre ensaios clínicos randomizados controlados, publicadas entre janeiro de 2012 
e maio de 2021, em inglês. Na avaliação da qualidade metodológica e da qualidade da evidência utilizaram-se as ferramentas AMSTAR-2 e GRADE.

Resultados: Foram identificados 495 estudos pela pesquisa. Após a remoção de duplicados, aplicação dos critérios de inclusão, análise do título e resumo e posterior leitura integral do texto, 6 
artigos foram escolhidos para análise qualitativa. Os artigos apresentaram uma qualidade de metodologia moderada a alta e uma qualidade de evidência baixa.

Conclusões: As técnicas cirúrgicas adjuvantes aceleram o movimento ortodôntico, sendo  mais eficazes no primeiro mês, menos eficazes no segundo mês e diminuem de eficácia a partir deste 
período. As suas implicações clínicas são questionáveis, demonstrando que o aumento da taxa de movimento ortodôntico conseguido não é particularmente relevante, pelo que estas técnicas 
têm uma força de recomendação baixa.
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RESUMO 
Introdução: Um doente com Classe II esquelética pode apresentar uma retrognatia mandibular associada. Esta condição pode levar a um padrão respiratório ineficiente, mastigação sub-ótima re-
sultante de uma oclusão desadequada e também a um perfil não satisfatório. Apesar da hipoplasia mandibular ser uma ocorrência comum, a combinação do tratamento ortodôntico e cirúrgico pode 
ser a terapêutica mais adequada em discrepâncias moderadas a severas. O alongamento do ramo mandibular pode ser obtido através de uma osteotomia mandibular ou, em casos mais severos, 
através  de um dispositivo de distração. Esta intervenção permite melhorar a estética facial, função e também a qualidade de vida do paciente. O objetivo deste poster é apresentar uma abordagem 
ortodôntico-cirúrgica para o tratamento de uma Classe II esquelética associada a uma retrognatia mandibular severa.

Descrição do Caso Clínico: Uma doente de 23 anos apresentou-se no Instituto de Ortodontia com o intuito de corrigir a  má oclusão. A doente  já tinha sido submetida a tratamento ortodôntico 
prévio noutro centro, no entanto apresentava dificuldades a nível respiratório e de mastigação. Após uma análise detalhada do caso inicial foram sugeridas como a melhor opção terapêutica a 
distração mandibular e, posteriormente o tratamento ortodôntico-cirúrgico.
O tratamento foi iniciado com aparatologia fixa Roth 0,018 para nivelamento das arcadas e, posteriormente procedeu-se à colocação do dispositivo de distração mandibular que foi ativado duas 
voltas bilateralmente  de 12 em 12 horas. No fim da distração obteve-se um alongamento de 11mm do ramo mandibular. Depois desta intervenção, o tratamento ortodôntico progrediu de forma a 
preparar a paciente para uma cirurgia ortognática de impactação maxilar e reposicionamento mandibular. Desta forma, houve uma melhoria significativa do ângulo ANB que passou de 16º para 
4º. Apesar da melhoria a nível de tecidos moles, a melhoria do perfil convexo não foi suficiente para satisfazer as expectativas da doente, pelo que a mesma foi submetida posteriormente a uma 
genioplastia. Seis meses depois dos procedimentos cirúrgicos, o avanço mandibular manteve-se estável e a paciente reportou uma melhoria significativa a nível respiratório e da estética facial, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida.

Conclusões: A paciente re-estabeleceu uma oclusão funcional, um padrão respiratório mais adequado, um perfil mais desejável e uma estética facial mais harmoniosa.
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RESUMO 
Introdução: Mediante a evidência científica atual, a aplicação de selantes de fissuras na dentição permanente é um procedimento consistentemente fundamentado na prevenção da cárie, contudo, 
escassa evidência apoia a realização desta técnica em molares decíduos, estando a sua aplicação reservada para condições de elevado risco. O objetivo desta revisão sistemática consistiu em 
responder à seguinte questão, formulada através da estratégia PICO: A aplicação de selantes de fissuras contribui eficazmente para a prevenção da cárie dentária em molares decíduos? Adicio-
nalmente, pretendeu-se perceber quais as taxas de sucesso inerentes à retenção dos selantes nesta dentição.

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2005 e 2020 nas bases de dados eletrónicas PubMed, B-On, Cochrane Library e ScienceDirect, através dos termos de 
pesquisa pit and fissure sealants; primary teeth; primary molars; dental caries; prevention e retention, articulados através do marcador booleano AND. Foram estipulados critérios de inclusão e 
de exclusão. Para inclusão: ensaios clínicos, estudos de coorte e caso-controlo, realizados na fase da dentição decídua e cujo outcome fosse: o desenvolvimento de cárie e/ou, a taxa de retenção 
do selante, comparando a intervenção (aplicação de selante) com a ausência de aplicação ou com a implementação de outras medidas preventivas. A linha metodológica seguida para a seleção 
dos artigos é apresentada no diagrama de fluxo PRISMA. A avaliação da qualidade metodológica dos ensaios clínicos foi realizada através de uma ferramenta da Cochrane e do estudo de coorte 
através da Escala Newcastle-Ottawa.

Resultados: Relativamente à eficácia da aplicação de selantes na prevenção da cárie, três dos quatro estudos incluídos demonstraram existir uma associação positiva entre a aplicação desta téc-
nica e a menor incidência de cárie (Joshi et al.; Hong et al. e Honkala et al.). Embora os estudos de Joshi et al.; Hong et al. e Chadwick et al. partilhem de uma metodologia semelhante (aplicação 
vs. não aplicação de selante), neste último, não foi verificada uma associação significativa entre a intervenção e o outcome avaliado.
No que concerne à taxa de retenção, verifica-se que os autores consideram, de forma díspar, diferentes variáveis, nomeadamente, ciclos de fotopolimerização, técnicas de condicionamento ácido 
e diferentes tipos de selantes, dificultando uma avaliação comparativa precisa. Todavia, verifica-se que, globalmente, a aplicação desta técnica apresenta taxas de retenção satisfatórias nesta 
dentição podendo ser aplicada a eficazmente nos molares decíduos.

Conclusões: Existe evidência científica que demonstra que a aplicação de selantes de fissuras em molares decíduos é um método eficaz na prevenção da cárie dentária. Neste sentido, esta me-
dida deveria ser incluída num programa preventivo holístico, sem estar especificamente reservada para crianças de elevado risco para a doença. Apesar das características anatómicas menos 
favoráveis à retenção dos selantes, nesta dentição, verifica-se que pelo seu menor período de permanência na cavidade oral as taxas de retenção dos materiais apresentam-se como satisfatórias.
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RESUMO 
Introdução: A reabilitação oral com próteses provisórias produzidas pelo método CAD / CAM é uma alternativa aos métodos tradicionais de mistura pó/líquido para uso na cadeira, principalmente 
em casos de tratamento de longa duração. O processamento industrial de polimerização de blocos CAD/CAM de materiais parece ter uma influência positiva na redução da presença de defeitos e, 
consequentemente, melhoria na resistência das próteses provisórias. A observação microscópica das zonas de fratura nos permite examinar os aspetos morfológicos e a localização das super-
fícies da fratura e sua correlação com outros fatores, como carregamento, design, materiais e ambiente.
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar os aspetos de fratura das próteses provisórias de quatro unidades fabricadas pelo CAD-CAM ou pelas técnicas tradicionais de pó/líquido da cadeira 
através da digitalização da microscopia eletrónica (SEM).

Materiais e Métodos: O estudo avaliou 2 grupos de próteses provisórias de 4 unidades (convencionais e cantiléver) fabricadas a partir de 4 tipos de materiais diferentes: dois blocos CAD/CAM 
(VITA CAD-Temp® e Telio® CAD), um material bis-acrílico (ProtempTM 4) e um de PMMA (Dentalon® Plus). As amostras foram submetidas a testes de compressão-fratura utilizando uma má-
quina de teste universal com uma célula de carga de 5 kN. As superfícies de fratura foram revestidas com uma película fina de 20 nm de Au-Pd e depois inspecionadas pela SEM a ×40 ampliação 
utilizando lentes de ampliação. Foram avaliadas superfícies de fratura, padrões de fratura e defeitos como fissuras e poros.

Resultados: VITA CAD-Temp® e Telio® CAD apresentaram os valores de carga de fratura mais elevados com Dentalon® mais e ProtempTM 4 nos grupos com e sem cantiléver. A visão macros-
cópica mostrou que as fraturas ocorreram na região pôntico-para-conector. O mecanismo de fratura e propagação de fendas foi registado por imagens SEM. O conteúdo, o tamanho e a forma 
dos enchimentos desempenham um papel importante no comportamento de fratura dos materiais. A presença de enchimentos de partículas de sílica em materiais baseados em PMMA promove 
o desvio de fendas do poste de nanopartícula e em torno do enchimento. Múltiplas fissuras radiais em torno da área da fratura parecem proteger a matriz do polímero, aumentando a dureza da 
fratura do material da matriz de resina. Os materiais CAD/CAM com polimerização industrial mostraram uma maior homogeneidade, evitando falhas de processamento que podem ocorrer durante 
o processo manual.

Conclusões: A avaliação microscópica revelou as zonas de fratura na região pôntico-para-conector. A técnica tradicional de mistura em pó/líquido é suscetível a um baixo grau de polimerização 
e ao aparecimento de defeitos sob a forma de poros que podem afetar a resistência das estruturas protésicas.

Fontes de financiamento: Apoiado pela FCT (Fundação para Ciência e Tecnologia) na disciplina de projetos: POCI-01-0145-FEDER-031035_LaserMULTICER.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A perda de dentes naturais é uma condição resultante da qualidade de atenção dada à saúde oral estando principalmente dependente de fatores como: literacia para a saúde, acesso a 
cuidados de saúde e recursos disponíveis, tendo expressões variadas na população mundial e com maior incidência nos países em desenvolvimento
As razões pelas quais os dentes têm necessidade de serem extraídos e a análise dos fatores de risco que levam a esse tipo de procedimento médico-dentário são muito importantes para melhorar 
as estratégias de prevenção e promoção de saúde oral.
Numa perspectiva de estratégia de ensino universitário de cirurgia oral é importante conhecer os padrões de exodontias de forma a melhor ajustar a capacidade formativa numa fase de pré-gra-
duação.

Objetivos: Este estudo longitudinal, retrospectivo, teve como objetivo avaliar a distribuição das determinantes relacionadas com a extração dentária numa Clínica Pedagógica de Medicina Dentária 
entre 2008 e 2020 e relacionar as causas com variáveis específicas; nomeadamente idade género e tipo dente.
Materiais e Métodos: Foi efetuado um estudo de coorte retrospectiva com recurso à consulta e análise dos processos clínicos da Clínica Pedagógica de Medicina Dentária entre janeiro de 2008 
e dezembro de 2020. 
Para o tratamento de dados recorreu-se ao programa SPSS© v.27 utilizando técnicas de análise descritiva e de inferência adequadas, assumindo-se um nível de significância de 95%.

Resultados: A população estudada consistiu em 3126 pacientes adultos e com uma amplitude etária dos 18 aos 98 anos, aos quais foram extraídos 6999 dentes e o número total de extrações por 
indivíduo foi de 1 a 32 dentes; a maioria (50,2%) era género masculino e o grupo etário com ≥65 anos foi o que apresentou uma maior frequência de exodontia com 27,3%, o ano civil em que foram 
registadas mais exodontias foi em 2019.
A média e desvio padrão de dentes extraídos foi de 2,4±2,3 e a maior frequência (54,8%) ocorreu na maxila. O número médio de dentes extraídos foi maior em pacientes com idade igual ou superior 
a 65 anos (4,3±1,3) e os molares foram os dentes mais extraídos.
Os principais motivos de extração dentária foram a cárie dentária em 64%, seguida de doenças periodontais com 19,5% e motivos endodônticos com 5,8%, sendo a condição mais rara a presença 
de dentes supranumerários com 0,03%.
A percentagem de extração por cárie foi elevada em todos os grupos etários e a percentagem de extração por doença periodontal aumentou com o avançar da idade. 
Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre género, tipo de dentes e grupos etários.

Conclusões: As principais causas de extração dentária são a cárie e a doença periodontal que é compatível com a prevalência conhecida destas doenças na população adulta portuguesa.
O conhecimento do padrão de extrações dentárias em clínicas pedagógicas auxilia na determinação de estratégias de distribuição da casuística na formação dos alunos de medicina dentária, assim 
como, assiste na definição de modelos de promoção de saúde oral dirigidos para alvos identificados numa população específica.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A crescente valorização da estética tem sido, progressivamente, traduzida no aumento da procura por procedimentos que contribuam para uma melhor aparência dentária, como é 
exemplo o branqueamento dentário. Este pode ser realizado em consultório ou, mais habitualmente, em ambulatório.

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de um novo produto de branqueamento dentário em consultório (BlancOne® CLICK, IDS, Itália) e comparar os seus resultados, 
efeitos secundários e tempo de recidiva com os de um produto para branqueamento em ambulatório (Illuminé Home™, DentsplySirona, EUA).

Materiais e Métodos: Foi realizado um ensaio clínico randomizado no qual foram incluídos 60 adultos. Os doentes foram igualmente distribuídos por dois grupos: 1 – Branqueamento com Illuminé 
Home™; 2 – Branqueamento com BlancOne® CLICK. A determinação da cor inicial e dos controlos (duas semanas, seis meses e um ano) foi realizada com um espectrofotómetro. Foi aplicado um 
questionário através do qual foi avaliada a incidência de efeitos secundários, hábitos dietéticos e grau de satisfação. Para a análise estatística, as cores da escala VITA obtidas através do espec-
trofotómetro foram organizadas por valor (de 1 a 14). O nível de significância assumido foi de 5%.

Resultados: Os doentes que realizaram branqueamento em consultório sentiram menos desconforto durante o tratamento e reportaram menos efeitos secundários do que os que o realizaram 
em ambulatório. No entanto, os doentes que realizaram branqueamento em ambulatório atingiram melhores resultados estéticos, tiveram uma taxa de recidiva menor e apresentaram um grau de 
satisfação mais elevado.

Conclusões: Tendo em conta que se alcançam melhores resultados com o branqueamento dentário convencional, o BlancOne® CLICK pode apresentar-se como uma poderosa ferramenta de 
marketing, podendo ser utilizado pelo médico dentista após uma sessão de profilaxia dentária, como uma forma rápida, fácil e económica de motivar os doentes para um branqueamento dentário 
em ambulatório. Por outro lado, o BlancOne® CLICK está associado a uma baixa incidência de efeitos secundários, pelo que pode ainda apresentar-se como uma alternativa ao branqueamento 
dentário convencional, em ambulatório, em situações onde a sensibilidade dentinária é uma preocupação.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: O bruxismo da vigília (AB) é um comportamento que consiste na atividade muscular aumentada da musculatura mastigatória na vigília. Caracteriza-se por ranger interdentário, contacto 
interdentário e/ou tensão muscular sem os dentes em contacto. A sua etiologia é multifatorial, com uma interação de fatores biológicos e psicossociais. 
O perfil de cronótipo resulta das diferenças inter-individuais no que diz respeito ao ritmo biológico do despertar-sono e ao período preferencial para realizar várias atividades. Múltiplos fatores 
(por exemplo, psicossociais, biológicos, comportamentais, genéticos) podem influenciar a capacidade de um indivíduo para executar tarefas diárias (por exemplo, trabalhar, estudar). Por outro 
lado, se o tempo de tais tarefas não estiver em consonância com o perfil do cronótipo de um indivíduo, há necessidade de (re)adaptação constante, que culminará numa série de reações e com-
portamentos descritos como jet lag social. 
Os fatores psicossociais têm sido associados à fisiopatologia do bruxismo e ao cronótipo, traduzindo-se na potencial reeducação, regulação e/ou orientação dos comportamentos de acordo com o 
perfil do cronótipo. Isto pode resultar numa melhoria da qualidade de vida, desempenho académico e profissional, bem-estar físico, equilíbrio psico-emocional e potencial controlo comportamental 
do bruxismo.

Objetivos: 1 - Avaliar o bruxismo da vigília e caracterizar o perfil  de cronotipo reportados de uma população de estudantes de medicina dentária de diferentes países. 2 - Verificar a associação 
entre o cronotipo e o bruxismo da vigília.

Materiais e Métodos: Para avaliar a associação entre AB reportado e o perfil cronotipo entre estudantes de medicina dentária brasileiros, portugueses e italianos, foi realizado um estudo trans-
versal que envolveu 205 alunos. AB reportado, bem como informações sobre as características do sono foram recolhidas com um questionário. O Questionário de Manhã-Noite (MEQ) foi utilizado 
para avaliar o perfil do cronotipo. Foram realizada a análise estatística descritivas e uma única análise variável para avaliar quaisquer associações entre o cronotipo e o AB.

Resultados: A prevalência de AB reportado no grupo de estudo foi de 33,7%. O perfil de cronotipo “intermédio” foi o mais prevalente (60,4%), enquanto 22,9% dos participantes tiveram um perfil 
cronotipo “vespertino” e apenas 16,7% um perfil “matutino”. Fatores como a idade superior a 22 anos (OR=2.640, 95% CI 1.388-5.021) e o perfil cronotipo “vespertino” (OR=3.370, 95% CI 1.302-
8.725) estão associados ao AB

Conclusões: Apesar das limitações do estudo, pode-se sugerir que os estudantes com o perfil do cronotipo “vespertino” são propensos a apresentarem AB. Estudos futuros com diferentes dese-
nhos e maior amostra são necessários para validar estas possibilidades.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Atualmente, o mundo digital é uma parte integrante das nossas vidas, incluindo o uso generalizado das redes sociais. Na área da medicina dentária, estas ferramentas podem ser usadas 
para marketing, educação profissional, promoção organizacional, educação do paciente, atendimento ao paciente, e programas de saúde pública.

Objetivos: O objetivo deste estudo descritivo transversal foi conhecer a opinião dos educadores relativamente à informação de medicina dentária infantil presente nas redes sociais.

Materiais e Métodos: O estudo foi desenvolvido através de um questionário online, formulado a partir da plataforma LimeSurvey® e divulgado por meio das plataformas sociais digitais.

Resultados: Foi recolhido um total de 308 questionários completos e aceites para inclusão no estudo. Desta amostra, 130 dos participantes foram homens e 188 foram mulheres, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 70 anos. 
Da população participante, 87% usa as redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e WhatsApp, sendo que 59% dessa amostra tem acesso a informação sobre cuidados de saúde oral in-
fantil. Dos restantes, 73% consideram que a falta de acesso a este tipo de informação constitui um problema de saúde pública.
Apesar do fácil acesso a informação sobre saúde oral infantil através das plataformas virtuais e das enumeras vantagens apontadas pelos participantes, a grande maioria admite que as mesmas 
não substituem a ida ao Médico Dentista.

Conclusões: O conhecimento assíduo da população sobre saúde oral tornou-se uma necessidade objetiva e os meios digitais, em particular as redes sociais, são hoje uma das mais importantes 
fontes de informação na área da saúde. Ainda assim, uma amostra considerável dos participantes não tem acesso a este tipo de informação ou considera que estes meios de divulgação são pouco 
fiáveis.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A mordida cruzada unilateral posterior é uma das maloclusões mais prevalentes nas fases da dentição decídua e mista inicial. Geralmente ocorre devido à presença de uma arcada 
maxilar estreita, que causa interferências e provoca frequentemente o desvio funcional da mandíbula em direção ao lado da mordida cruzada. A presença de desvio pode levar a assimetria esque-
lética mandibular devido ao crescimento diferencial dos côndilos.
Existe escassez de literatura na caracterização da assimetria facial em pacientes com mordida cruzada no período da dentição mista, o que motiva esta investigação.

Objetivos: Avaliar a assimetria facial em crianças, dos 7 aos 10 anos, com mordida cruzada
unilateral posterior comparativamente a um grupo controlo.

Materiais e Métodos: As fotografias frontais em repouso incluídas neste estudo foram analisadas no programa Nemoceph. A amostra (n=60) foi selecionada de acordo com os critérios de inclusão 
e exclusão a partir de registos de pacientes de uma clínica privada de ortodontia em Lisboa. Foram constituídos dois grupos, o grupo mordida cruzada (CbG, n=30)e o grupo de controlo (CG, n=30).
As variáveis de assimetria horizontal, vertical, angular e outras foram comparadas entre o grupo mordida cruzada e de controlo ,utilizando o teste-t  student para amostras independentes. Os 
valores de assimetria foram considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05.

Resultados: Neste estudo verificou-se que para a maioria das variáveis de assimetria facial, as diferenças entre o grupo da mordida cruzada e o controlo não foram estatisticamente significativas. 
As variáveis assimetria labial horizontal, assimetria vertical antegoníaca e assimetria angularantegoníaca, mostraram uma diferença estaticamente significativa entre os grupos.

Conclusões: A disparidade entre os valores de assimetria encontrados não é clinicamente relevante. São necessários mais estudos com amostras maiores  incluindo diversos grupos étnicos e 
com uma maior faixa etária de modo a permitir comparações entre adultos e crianças.
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RESUMO 
Introdução: A deformidade dentofacial (DDF) traduz-se numa desarmonia dos maxilares, entre estes ou com as restantes estruturas da base do crânio, durante o processo de crescimento do 
indivíduo. Após o términus de crescimento, a DDF pode ser corrigida pelo tratamento ortodôntico-cirúrgico, de forma a obter resultados funcionais e estéticos com estabilidade a longo prazo. Os 
fatores de estabilidade do tratamento ortodôntico-cirúrgico têm sido investigados, porém a literatura refere a etiologia da recidiva dentária e esquelética como complexa e multifatorial.

Objetivos: Este estudo pretende avaliar a influência do tempo de contenção, tipo de classe esquelética, do sexo e da idade final do tratamento, na recidiva dentária e esquelética do tratamento 
ortodôntico-cirúrgico.

Materiais e Métodos: Neste estudo clínico retrospetivo longitudinal foram incluídos 25 doentes submetidos a tratamento ortodôntico-cirúrgico. Os modelos de estudo e a telerradiografia de perfil 
da face foram avaliados antes (T0), imediatamente após a remoção da aparatologia (T1) e na fase de contenção (T2) do tratamento ortodôntico-cirúrgico. As variáveis foram avaliadas com recurso 
a uma régua milimétrica e ao software Dolphin Image, de forma obter as medições das variáveis dentárias e esqueléticas, respetivamente. Para calcular as diferenças entre T2 e T1 usou-se o 
teste de Wilcoxon com valor p corrigido pelo método Benjamini-Hochberg. Para avaliar a influência do tempo de contenção na diferença entre T2 e T1 aplicou-se o método Kruskal Wallis, enquanto 
que para a associação de variáveis nominais e diferenças entre variáveis quantitativas recorreu-se aos testes de Fisher e Mann-Whitney, respetivamente. Considerou-se como estatisticamente 
significativos valores para p<0,05.

Resultados: Não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas na diferença entre os momentos T2 e T1 nos valores de recidiva das variáveis overjet e ANB (p>0,05). Não se verificaram 
diferenças entre os diferentes tempos de contenção (KW, p=0.821 e KW, p=0.107, respetivamente). O tipo de má oclusão, sexo e idade final não influenciaram a recidiva do tratamento ortodônti-
co-cirúrgico (Fisher, p=0,202; Fisher, p=1,000; MW, p=0.667, respetivamente). Neste estudo observaram-se oito casos de recidiva dentária (32% - IC95% [12.4%; 51.7%]) e nenhum caso (0%) de 
recidiva esquelética.

Conclusões: Neste estudo não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em análise, o que demonstra estabilidade do tratamento ortodôntico-cirúrgico a longo 
prazo para a amostra estudada.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A fenda lábio-palatina (FLP) é a malformação anatómica congénita mais comum da região craniofacial. As características clínicas desta patologia podem levar ao desenvolvimento 
de más oclusões, como a mordida cruzada posterior. A presença da mordida cruzada posterior pode originar assimetrias musculares que podem promover alterações morfológicas nos côndilos 
mandibulares. Estas alterações, por sua vez, podem predispor o indivíduo a disfunções temporomandibulares.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi comparar as alterações na distância intercondilar, na posição e na angulação do côndilo mandibular antes e após a expansão maxilar através de tomografias 
computorizadas de feixe cónico (TCFC) em doentes portadores de FLP.

Materiais e Métodos: Foram selecionados vinte e cinco indivíduos portadores de FLP que realizaram expansão maxilar (ratio masculino/feminino de 16/9). As alterações angulares e posicionais 
do côndilo foram avaliadas através da TCFC recorrendo ao método descrito por Vale et al e à fórmula de Pullinger&Hollender, respetivamente. Para determinar as diferenças estatisticamente sig-
nificativas entre as variáveis foi realizado o teste t-Student em conjunto com o método de correção para comparações múltiplas de Benjamini-Hochberg.  A concordância entre os dois momentos 
avaliativos foi realizada através do coeficiente iota.

Resultados: Não houve diferenças estatisticamente significativas entre a angulação e a posição condilar antes e após a expansão maxilar. A distância intercondilar tende a aumentar em indivíduos 
portadores de FLP em crescimento após a expansão maxilar. A concordância entre os dois momentos avaliativos foi elevada.

Conclusões: A expansão maxilar não promove alterações no posicionamento e na angulação dos côndilos mandibulares. Contudo, pode verificar-se um aumento da distância intercondilar. Desta 
forma, a expansão maxilar é um procedimento seguro pois, não promove alterações nem assimetrias condilares.
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RESUMO 
Introdução: Os alinhadores surgiram como resposta a tratamentos mais estéticos e confortáveis, principalmente em pacientes adultos. Durante o tratamento, cobrem as superfícies oclusais, apro-
ximadamente durante 22 horas diárias. A evidência relata menor eficiência na obtenção de contactos oclusais estáveis, comparado a técnicas convencionais.

Objetivos: Objetivo: Analisar o impacto do biótipo facial nas características oclusais que decorreram na primeira fase do tratamento ortodôntico com alinhadores estéticos.

Materiais e Métodos: Através dos softwares Meshlab® e Itero®, foram recolhidos o número de contactos e área oclusal presentes no início e final do uso de toda a primeira série do tratamento, 
nos casos cujos objetivos ortodônticos gerais foram cumpridos. O número de contactos oclusais planeados para essa série também foi analisado. O tratamento estatístico, no programa SPSS 
Statistics® versão 25, foi realizado com um nível de significância de 5%.

Resultados: Foram selecionados 45 indivíduos, de acordo com critérios de inclusão pré-estabelecidos. Na primeira série do tratamento, ocorreu uma diminuição estatisticamente significativa da 
área e número de contactos oclusais. As alterações oclusais decorrentes da primeira série demonstrou não ser influenciada pelo biótipo facial. Os indivíduos hipodivergentes apresentaram maior 
diferença entre o número de contactos posteriores planeados e os atingidos, assim como os hiperdivergentes para os contactos anteriores. O número de contactos posteriores atingidos, foi sig-
nificativamente inferior aos planeados. Os contactos anteriores atingidos foram significativamente superiores aos planeados.

Conclusões: Sugere-se que estes resultados sejam considerados no planeamento da primeira série do tratamento com alinhadores e se associem sobrecorreções que permitam atingir os ob-
jetivos terapêuticos oclusais traçados.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Educação e qualidade

RESUMO 
Introdução: A pandemia mundial, conhecida como COVID-19, começou na China, em Dezembro de 2019.  Neste contexto, vários países adotaram como estratégia de resposta a implementação de 
medidas de distanciamento social, bem como quarentena domiciliária e o encerramento de escolas. A perceção dos estudantes relativamente ao CE influencia o desempenho acadêmico, sendo 
que a análise fornece informações essenciais para melhorá-lo.

Objetivos: Avaliar a perceção dos estudantes do 3º e 5º ano relativamente ao CE, antes e durante a pandemia. Comparar resultados obtidos antes da pandemia com instituições de diferentes países.
Materiais e Métodos: Estudo descritivo e transversal, envolvendo 330 alunos MIMD da IUCS, que responderam ao questionário DREEM, entre o dia 20 de março e o dia 20 de abril de 2021. O 
DREEM é um medidor quantitativo do entorno do ambiente educacional, projetado para analisar o ambiente educacional especificamente em Universidades de Medicina ou outras áreas da saúde.

Resultados: Analisou-se o DREEM global e as suas 5 subescalas, sendo que tanto antes como durante a pandemia, a perceção foi “mais positiva do que negativa”. 
Os alunos do 3º ano, apresenta valores médios superiores antes da pandemia, comparativamente com durante a pandemia, em todas as subescalas, sendo essas diferenças estatisticamente sig-
nificativas.
No que diz respeito aos alunos de 5º ano, verificamos valores médios mais elevados durante a pandemia, comparativamente com antes da pandemia, sendo estas diferenças estatisticamente 
significativas.
Salienta-se que alunos do 3º ano tem perceções mais positivas comparativamente com os de 5º, antes e durante a pandemia, sendo essas diferenças estatisticamente significativas com magni-
tude do efeito, de elevada a muito elevado. 
Antes da pandemia, as maiores diferenças verificam-se ao nível das subescalas Perceção da aprendizagem por parte do aluno e Perceção do ambiente educativo. Relativamente ao período durante 
a pandemia, as maiores diferenças acontecem na subescala Perceção em relação aos professores por parte do aluno e Perceção do ambiente educativo. 
O IUCS, comparativamente com outras instituições de outros países, apresenta resultados muito positivos. No que concerne à perceção académica de si próprio e à perceção do ambiente edu-
cativo, o IUCS é uma das instituições com valores mais elevados, permitindo concluir que os alunos consideram que estão preparados para exercer no futuro a sua profissão e encontram no 
instituto de ensino um local organizado.
Um ponto negativo está associado ao escasso sistema de apoio para estudantes com problemas de stress. Um outro problema detetado prende-se com a perceção relativamente aos professores, 
no qual a nossa instituição obteve um dos valores mais baixos em comparação com os restantes países, sendo que a este nível considera-se que está associado à falta de comunicação entre 
professor-aluno, inibindo assim a partilha de conhecimento, influenciando negativamente o processo de aprendizagem.

Conclusões: O CE e as suas subescalas são percecionadas mais positivamente do que negativamente pelos estudantes do IUCS. A subescala perceção social foi o mais avaliado positivamente e 
a perceção em relação aos professores foi a que obteve resultados inferiores, ainda assim positivos. Quando comparados com estudos realizados em outros países, o IUCS é uma das instituições 
com resultados mais satisfatórios.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A junção de concentrados plaquetários com o material de enxerto ósseo é comum na prática clínica (1,2). Apesar da falta de consenso da literatura, o uso de plasma rico em fatores 
de crescimento (PRFC) possibilita a otimização da osteoneogénese e parece estar relacionada com o aumento da vascularização associada à presença de uma concentração ideal de fatores de 
crescimento na área enxertada, a qual promove  aumento da proliferação, migração e quimiotaxia osteoblástica (3). O uso de PRFC em elevações do seio maxilar não aparenta associação a maior 
taxa de sucesso de implantes dentários. Por outro lado, a morbilidade pós-operatória  após o preenchimento do seio maxilar é sugerida como sendo favorável quando se utilizam concentrados 
plaquetários. Outra vantagem nestes procedimentos cirúrgicos é a maior facilidade na manipulação dos enxertos particulados (4).

Descrição do Caso Clínico: Paciente do género feminino, 45 anos, com edentulismo no primeiro sextante e ausência de reabilitação prévia. Efetuou-se exame clinico oral, radiografia panorâmica 
e tomografia axial computorizada (TAC). Registou-se limitação quanto à estrutura óssea de suporte, com atrofia maxilar do 1º sextante. Foi proposta à utente a reabilitação oral da região com re-
curso a prótese parcial removível ou cirurgia de elevação de seio maxilar para posterior reabilitação com prótese fixa implanto-suportada. A utente foi informada das vantagens, limitações, riscos 
e prognóstico de cada proposta, tendo a mesma decidido pela reabilitação oral implanto-suportada, e assinado o respetivo consentimento informado. Na intervenção de elevação do seio maxilar 
(Novembro 2019) o  acesso cirúrgico foi realizado pela janela de Caldwell-Luc. No preenchimento do seio aplicou-se xenoenxerto bovino (Creos®, Nobel Biocare AB) com PRFC (Endoret® BTI, 
Biotechnology Institute). A janela foi recoberta com membrana de colagénio reabsorvível (Creos®, Nobel Biocare AB) e de PRFC. Foram prescritos à utente antibioterapia (8 dias), anti-inflama-
tório esteróide (4 dias), analgésico (se necessário) e fornecidas instruções pós-operatórias e de higienização local. Foi efetuada ortopantomografia 15 dias após a intervenção realizada, no ato 
de controlo cirúrgico e remoção de sutura cirúrgica. O pós-operatório decorreu sem sintomatologia com prognóstico favorável. Por motivos associados à condição pandémica COVID-19 global, 
a cirurgia de aplicação de implantes prevista para 6 meses após a elevação de seio maxilar e enxerto local (consulta e ortopantomografia de controlo, Maio 2020), foi adiada a pedido da utente 
para Setembro 2020. A paciente foi reabilitada com prótese fixa implanto-suportada entre Setembro 2021 e Novembro 2021. Foi efetuado o controlo da reabilitação do 1º sextante em Maio 2021, 
18 meses após cirurgia de elevação do seio maxilar. Ilustra-se o procedimento cirúrgico da elevação de seio maxilar do 1º sextante e follow-up da reabilitação oral inicial, aos 15 dias, aos 6 e 18 
meses. A paciente manifestou-se muito satisfeita com a reabilitação alcançada.

Conclusões: A evidência científica quanto ao efeito do PRFC em elevações do seio maxilar é ainda pouco consensual. No caso clinico apresentado o prognóstico revelou-se favorável. A análise 
clínica dos potenciais efeitos do PRFC em regeneração óssea deverá ser mais investigado.
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RESUMO 
Introdução: A técnica erosão-infiltração de resina ICON® é uma opção de tratamento eficaz para as lesões de mancha branca, que preenche, reforça e estabiliza o esmalte desmineralizado, sem 
sacrificar a estrutura dentária saudável. Esta técnica pressupõe uma erosão da superfície da lesão com ácido clorídrico a 15% e na subsequente infiltração no interior da lesão de uma resina de 
baixa viscosidade, com propriedades óticas semelhantes às do esmalte saudável. Tem sido indicada em vários tipos de lesão de mancha branca, como hipomineralização traumática, hipomineraliza-
ção molar-incisivo, fluorose, lesões cariosas iniciais e lesões pós-ortodontia, podendo ser combinada com outras técnicas. O correto diagnóstico da etiologia dos defeitos do esmalte é fundamental 
para a seleção da opção terapêutica ideal.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 29 anos, apresenta uma lesão isolada de mancha branca no dente 12, que gostaria que ficasse impercetível. A paciente é saudável, com bons 
hábitos de higiene e refere ter tido uma história de traumatismo na infância, compatível com o diagnóstico de hipomineralização traumática, uma vez que é uma lesão isolada unilateral. Como opção 
de tratamento, propôs-se realizar uma infiltração de resina com a técnica ICON®. Na tentativa de uma abordagem mais conservadora, iniciou-se a reabilitação da lesão realizando uma infiltração 
superficial (erosão-infiltração). No entanto, face ao resultado obtido não ter sido satisfatório, uma vez que não se conseguiu disfarçar totalmente a lesão, para superar essa limitação recorreu-se 
à infiltração profunda, tendo sido realizado um preparo do esmalte com jato abrasivo de óxido de alumínio, previamente à infiltração da resina. Por fim, o resultado estético pretendido foi atingido. 
Evidências científicas disponíveis na literatura, mostram que a infiltração de resina melhora significativamente a aparência estética destas lesões.  Foi realizado um follow-up ao fim de 1 mês.

Conclusões: A técnica ICON® é bastante versátil e simples, no entanto, apesar da sua eficácia comprovada para camuflar lesões de mancha branca também apresenta limitações. São necessários 
mais estudos para confirmar a sua eficácia a longo prazo.

26

137



05NOV
HALL DOS PÓSTERES  

11:00 às 12:00

Tratamento minimamente invasivo com recurso a 
microabrasão e branqueamento externo: caso clínico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

DENTISTERIA OPERATÓRIA 

Viriato Dias* | Alice Mira 
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RESUMO 
Introdução: Um sorriso em harmonia estética confere aos pacientes um efeito positivo na autoestima sendo assim, imperativo efetuar um correto diagnóstico e os tratamentos adequados. O termo 
microabrasão consiste na remoção da sub-superfície porosa de esmalte e está indicada na eliminação de manchas de coloração branca, creme ou castanha devido a fluorose, desmineralização 
após tratamento ortodôntico, hipoplasia localizada, remoção de cimento de brackets e correção de irregularidades no esmalte. Quanto à fluorose dentária, é um distúrbio causado pelo excesso de 
flúor durante a formação do dente que se caracteriza pelo aumento da porosidade e aspeto opaco.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, saudável, com 24 anos, compareceu na consulta descontente com a estética dentária e queixas de “manchas brancas em todos os dentes” 
(SIC). Na anamnese, revelou ter terminado tratamento ortodôntico há cerca de 6 anos e não ter antecedentes relevantes na história médica, com exceção da toma de comprimidos de flúor por 
um largo período durante a infância. Na análise clínica intra-oral, observou-se a presença de manchas brancas, opacas e de contorno variável em todos os dentes superiores e inferiores com 
destaque para o 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 (Fig. 1), seguiu-se a avaliação da extensão e profundidade das lesões via transiluminação com fotopolimerizador. Constituindo assim, um caso de fluorose den-
tária que segundo o Índice Dean se classifica como “leve” por não ultrapassar 50% da superfície total do dente. Neste caso, optou-se por um tratamento com recurso a microabrasão com ácido 
ortofosfórico a 37% e pedra-pomes, numa mistura 1:1 (Fig. 4 e 5), seguido da aplicação de verniz dessensibilizante de fluoreto de sódio a 5% (Fig. 8) e branqueamento externo em ambulatório 
noturno com peróxido de carbamida a 16%.

Conclusões: A união destas técnicas, quando usadas corretamente, demonstra um resultado muito favorável esteticamente cumprindo-se o objetivo de restabelecer a autoestima da paciente. Pode 
concluir-se que a eliminação de manchas opacas superficiais na superfície de esmalte decorrente da associação microabrasão/branqueamento externo, proporciona um método seguro e com uma 
melhoria estética imediata sem recurso a técnicas invasivas. Apesar do excelente resultado são necessários mais estudos e maiores follow ups.

27

138



05NOV
HALL DOS PÓSTERES  

11:00 às 12:00

Uma abordagem digital à técnica da resina flow injectada a 
propósito de um caso clinico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

DENTISTERIA OPERATÓRIA 

Diogo Bezerra* | Sandra Pinto 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Desde 2012 que a técnica da resina flow injectada tem sido descrita na literatura científica, apresentando as suas indicações e contra-indicações relativas à técnica, sendo que o seu 
propósito final baseia-se na confecção de restaurações adesivas individualizadas, através da reprodução fiel do enceramento de diagnóstico.
A introdução do fluxo digital, utilizando a técnica do modelo encerado intercalado, permite-nos executar de forma simples e previsível todo o processo de injecção.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino com 28 anos, apresentou-se na consulta com queixas relacionadas com a estética do seu sorriso.
Após observação e avaliação com o habitual exame clínico e radiográfico, o planeamento final envolvia uma reabilitação com restaurações cerâmicas para melhorar a anatomia e respectivas 
proporções dentárias.
Avançamos com o protocolo fotográfico e vídeo clínico, extra e intra-oral e realizamos um ´scanner´ intra-oral em máxima intercuspidação.
Após planeamento digital do sorriso, tendo em conta a análise facial, posição do bordo incisal, curvatura do sorriso, proporções e volumes dentários, partilhamos essa informação com a nossa 
técnica de prótese dentária e foi realizado um enceramento de diagnóstico digital.
Feito o test-drive de mock-up em boca e segura da manutenção da sua nova estética do sorriso, a paciente regressou à consulta com um senão. Motivos pessoais e compromissos profissionais 
teriam de extender por três anos a realização das restaurações cerâmicas, questionando a possibilidade de manter a mesma solução estética de forma transitória durante esse período.
Recorrendo à técnica da resina flow injectada, que permite uma reprodução fiel do enceramento de diagnóstico usando guias de silicone transparente perfuradas, conseguiríamos injectar resina 
fluída, sem a necessidade de desgaste dentário, simulando as restaurações finais.
Assim, para avançarmos com a execução da técnica, utilizamos o fluxo digital, que favorece o processo do enceramento de diagnóstico, pois é necessário obter dois enceramentos. O inicial, com-
pleto e um segundo com os dentes encerados de forma intercalada.
Este tipo de enceramento permite a injecção de resina flow em vários dentes simultaneamente, estando a guia de silicone transparente estável nos dentes não encerados do modelo intercalado. 
Posteriormente, os dentes já injectados servirão de apoio para a segunda guia de silicone transparente, obtida com o enceramento completo.
Os dois modelos encerados digitalmente são impressos em impressoras 3D de modo a serem confeccionadas as guias de silicone transparente.
Iniciamos a técnica com a guia de silicone transparente do enceramento intercalado e injectamos a resina flow pelas perfurações previamente criadas.
Realizamos o mesmo procedimento de injecção agora com a segunda guia de silicone transparente, obtida através do enceramento total.
Por fim, usamos discos de borracha com diferentes granulações para o polimento da resina.

Conclusões: A utilização da técnica da resina flow injectada traz inúmeras vantagens, como a cópia fidedigna do que foi planeado no enceramento de diagnóstico, sendo possível realizar restaura-
ções transitórias ou até mesmo finais de longa duração individualizadas e aderidas à estrutura dentária, muitas vezes sem a necessidade de desgaste, obtendo estética e função de forma previsível. 
A introdução do fluxo digital veio simplificar processos laboratoriais e clínicos aquando da execução da técnica.
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RESUMO 
Introdução: O objetivo do tratamento endodôntico é a prevenção ou resolução da periodontite apical. Embora o tratamento endodôntico não cirúrgico tenha uma elevada taxa de sucesso, existem 
situações em que a periodontite apical persiste ou surge após o tratamento inicial. A principal causa de fracasso de um tratamento endodôntico é atribuída à presença de microrganismos no 
sistema de canais radiculares e/ou nos tecidos periapicais. Nestes casos, é necessário instituir um novo tratamento que pode incluir opções como o retratamento endodôntico não cirúrgico ou 
retratamento endodôntico cirúrgico. 
O reimplante intencional apresenta-se como uma terapêutica alternativa e conservadora para os casos em que os tratamentos endodônticos convencionais falham ou não são possíveis de execu-
tar. De salientar as situações clínicas em que há grande dificuldade técnica, dificuldade no acesso cirúrgico e/ou proximidade de estruturas anatómicas nobres. O reimplante intencional é, então, 
considerado como um dos últimos procedimentos a executar para tentar preservar o dente.

Descrição do Caso Clínico: Paciente reencaminhada por um colega devido à existência de uma lesão extensa associada ao dente 17. O dente apresentava tratamento endodôntico prévio, coroa 
metalo-cerâmica e um espigão metálico a perfurar a raíz palatina.  O diagnóstico foi de periodontite apical assintomática e o plano de tratamento o reimplante intencional. Este consistiu na exo-
dontia o mais atraumática possível do dente em questão, no seu tratamento endodôntico retrógrado (apicectomia, retropreparação, retro-obturação e reparação da perfuração da raíz palatina com 
totalfill fast set putty) e na recolocação do dente no alvéolo. Foi dado um ponto em cruz para ajudar na estabilidade. A paciente foi medicada com antibiótico e anti-inflamatório e com instruções 
para fazer dieta mole durante 2 semanas.

Conclusões: O primeiro reimplante intencional foi realizado no século XI, por Albucasis. Desde então, o procedimento tem estado em constante evolução, especialmente no que concerne à técnica 
de extração dentária, à apicectomia e preparo radicular, à forma de manuseamento do dente e também aos materiais utilizados na retro-obturação. Atualmente ainda não existe um procedimento 
clínico universalmente aceite, daí as taxas de sucesso deste procedimento serem um pouco díspares.
Em conclusão, o reimplante intencional é uma técnica com bons resultados e efectividade que rondam os 89,1%, tal como apresentado nos últimos estudos. Apesar do prognóstico de sobrevivência 
dos implantes ser superior, o reimplante intencional preserva a estrutura dentária original e possui um custo mais acessível para o paciente que pretende uma abordagem mais conservadora, 
sendo diversas vezes uma opção terapêutica mais vantajosa.
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RESUMO 
Introdução: Variações anatómicas do sistema canalar, como curvaturas severas, podem comprometer o tratamento endodôntico. São vários os erros de procedimento que podem ocorrer, como 
fratura de instrumentos, bloqueios, degraus ou transporte do canal. 
Assim, tendo em consideração a complexidade do sistema canalar e a necessidade de minimizar a ocorrência destes erros durante a instrumentação, Chaniotis & Filippatos, em 2015, descreveram 
a técnica de Ativação Táctil Controlada (ATC). Esta preconiza a utilização de um sistema de limas rotatório com controlo de memória, consistindo na introdução passiva de uma lima mecânica e 
na sua ativação, após a zona de curvatura, apenas quando é sentida tactilmente uma resistência.
Por outro lado, o uso de instrumentos com movimento reciprocante tem sido defendido por vários autores por aumentar substancialmente a resistência à fadiga cíclica.
O objetivo deste trabalho foi demonstrar a técnica ATC com recurso a um sistema de limas reciprocante em canais com curvaturas acentuadas.

Descrição do Caso Clínico: No primeiro caso clínico, paciente do sexo masculino, 46 anos, sem antecedentes médicos relevantes, foi referenciado para a consulta de endodontia após início do 
tratamento endodôntico do dente 47. No segundo caso clínico, paciente do sexo feminino, 41 anos, sem antecedentes médicos relevantes, foi também encaminhada para continuação do tratamento 
endodôntico do dente 16. 
Ambos apresentavam um diagnóstico de tratamento endodôntico previamente iniciado com periodontite apical sintomática e dilaceração do sistema canalar.
O tratamento endodôntico não cirúrgico foi realizado em sessão única, sob isolamento absoluto e ampliação com microscópio operatório.
Dadas as suas características anatómicas, a técnica de instrumentação utilizada foi a ATC, com a adaptação para o movimento reciprocante com as limas WaveOne Gold® (Dentsply Sirona). 
Inicialmente, a exploração e permeabilização dos canais foi realizada com uma lima 10K pré-curvada. A instrumentação foi realizada com a lima Primary (25/.07) do sistema WaveOne Gold®.
Tal como descrito na técnica, previamente à introdução da lima no canal, esta foi pré-curvada e inserida abaixo da curvatura até ser sentida uma resistência. Neste momento, foi ativado o motor, 
fazendo uma leve pressão apical e removeu-se a lima. Repetiu-se este procedimento até que se atingisse o comprimento de trabalho.
O protocolo de irrigação final foi realizado com Hipoclorito de sódio a 5,25% e EDTA a 17%, com ativação dinâmico-manual e a obturação com técnica de onda contínua de calor. Efectuou-se o 
selamento intra-coronário com ionómero de vidro modificado por resina e realizou-se uma restauração direta em resina composta.

Conclusões: A existência de dilacerações do sistema de canais radiculares apresenta-se como um desafio durante o tratamento endodôntico. A execução da técnica de Activação Táctil Controlada 
com o sistema reciprocante WaveOne Gold® revelou-se uma opção vantajosa, com preparações mais seguras e previsíveis de canais com curvaturas severas.
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RESUMO 
Introdução: A reabsorção cervical externa (RCE) consiste na perda de estrutura dentária como resultado da ação odontoclástica e a sua etiologia é pouco compreendida. A abordagem de uma RCE 
pode ser realizada de múltiplas formas, estando o seu sucesso intimamente relacionado com uma avaliação precisa da natureza e localização do defeito (S. Patel, Foschi, Condon, et al., 2018). 
Este trabalho teve como objetivo apresentar a resolução de um caso de reabsorção cervical externa baseada no sistema de classificação a 3 dimensões (3D) proposto por Patel et al. em 2018.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino com 69 anos compareceu na consulta referenciada pelo periodontologista para avaliação e plano de tratamento de uma RCE no dente 34. Os 
testes de sensibilidade pulpar e periapical permitiram obter o diagnóstico: polpa normal e tecidos periapicais normais. 
Na radiografia periapical foi identificada uma RCE, pelo que foi realizado um CBCT de acordo com as recomendações da ESE. O cbct demonstrou possível envolvimento pulpar, permitindo clas-
sificá-la como 2Ap (classificação 3D de S. Patel, Foschi, Mannocci, et al., 2018) e tendo indicação para realizar tratamento endodôntico não cirúrgico (TENC) e reparação cirúrgica do defeito de 
reabsorção.
O caso foi realizado em 3 consultas. Na 1ª iniciou-se o TENC com recurso a microscópio, localizou-se o canal, determinou-se o comprimento de trabalho e fez-se a instrumentação mecânica. 
Colocou-se um cone de gutapercha sem cimento, para preencher o canal e impedir o seu possível bloqueio pelo material de preenchimento usado na cirurgia. 
Na 2ª consulta foi realizada a reparação cirúrgica da perfuração.
Após 10 dias, fez-se a remoção de sutura e conclusão do TENC. 
No follow up de 2 anos (Julho de 2021) a paciente encontra-se assintomática e sem evidência de lesão periapical.

Conclusões: A etiologia da REC é pouco conhecida e o clínico deve estar atento aos sinais clínicos e radiográficos que permitam realizar um diagnóstico diferencial com outras patologias (cárie 
e outro tipo de reabsorções).
A análise a 3D com recurso a CBCT é essencial para confirmar o diagnóstico e elaborar um plano de tratamento adequado
A localização da reabsorção, infra ou supra-óssea determina o tipo de material a utilizar para restauração do defeito.
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RESUMO 
Introdução: Os traumatismos alveolodentários resultam comummente em distúrbios funcionais e estéticos  e consequentemente estas lesões devem ser tratadas com a maior urgência de modo a 
reduzir possíveis complicações associadas.
As causas mais frequentes na ocorrência de traumatismo alveolodentário em adultos são quedas, acidentes de viação e desportos de contacto.
O desconhecimento do impacto ”fator tempo” no prognóstico de traumatismos alveolodentários leva a uma demora generalizada na procura de tratamento diferenciado, e consequentemente a um 
prognóstico imprevisível nestes casos.

Descrição do Caso Clínico: Homem de 24 anos compareceu à consulta de urgência em consultório dentário devido a um traumatismo na face decorrido na noite anterior com mais de 12 horas de 
evolução, referindo embate violento de uma bola de hóquei em patins durante o treino
Ao exame físico observou-se edema no lábio inferior de dimensões consideráveis com escoriações na face interna. Em exame clínico, foi observado um deslocamento lingual dos incisivos cen-
trais inferiores. No exame radiográfico era visível um alargamento do espaço periapical nos dentes 31 e 41 bem como a assimetria das cristas alveolares, sugerindo a presença de fratura alveolar.
Como tal procedeu-se à redução da fratura sob anestesia local seguida de ferulização semirrígida e ajuste oclusal.
O paciente foi instruído fazer bochechos com elixir 0,12% clorohexidina e a realizar uma dieta mole e fria.
Após quatro semanas, removeu-se a férula e o paciente encontrava-se assintomático. Contudo, a resposta pulpar ao teste do frio nos dentes 3.1 e 4.1 era ligeiramente aumentada e apresentava 
desconforto à percussão vertical nos dentes citados.
Oito semanas após o trauma, em consulta de seguimento, o quadro clínico referente ao dente 3.1 alterou-se, apresentado este necrose pulpar com periodontite apical sintomática necessitando, 
como tal, de tratamento endodôntico não cirúrgico.
Aos 4 meses de seguimento, o paciente encontra-se assintomático e sem sinais clínicos que justifiquem tratamentos adicionais sendo, assim, reencaminhado para realização de protetor bucal.

Conclusões: Campanhas de sensibilização para adoção de material de proteção adequado bem como a conduta ideal em traumatismos alveolodentários são essenciais de modo a diminuir a sua 
incidência bem como as complicações que deles surgem.

32

143



05NOV
HALL DOS PÓSTERES  

11:00 às 12:00

Acesso endodôntico guiado em dentes anteriores com 
metamorfose calcificante - um caso clínico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

ENDODONTIA 

Inês Pampulha* | Maria João Valadas | Sofia Marques Pereira | Hugo Sousa Dias 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Metamorfose calcificante(MC) caracteriza-se pela deposição de tecido duro ao longo das paredes do canal radicular. Como resultado, o espaço do canal radicular apresenta-se total ou 
parcialmente obliterado, sendo o tratamento endodôntico mais complexo e desafiante. A realização de um “Acesso Endodôntico Guiado com guia cirúrgica \\\” tem sido considerada uma alternativa 
conservadora e fiável na abordagem clínica destas situações. Este poster tem como objetivo descrever um caso clínico de um incisivo central superior com metamorfose calcificante e abcesso 
apical crónico utilizando uma guia cirúrgica para o acesso endodôntico.

Descrição do Caso Clínico: Paciente género masculino, 65 anos, encaminhado para avaliação e tratamento endodôntico do dente 21. Dente com alteração de cor e presença de fístula por vestibular 
associada. Testes de sensibilidade pulpar e periapical permitiram estabelecer o diagnóstico pulpar e periapical de necrose e abcesso apical crónico.  Na radiografia periapical, identificou-se a 
presença de MC, reabsorção interna e lesão periapical no dente 21, tendo sido realizado um CBCT para confirmação. O plano de tratamento estabelecido foi a realização de Tratamento Endodôntico 
Não Cirúrgico (TENC) com recurso a uma guia cirúrgica para o acesso endodôntico e restauração direta em resina composta. 
Fez-se uma impressão em silicone e foi obtido um modelo de gesso digitalizado (iTero; Align Technology Inc, CA). As imagens CBCT e scans do modelo foram alinhadas e processadas com co-
DiagnostiX (Dental Wings Inc, Montreal, Canada) e criada uma guia que determina o trajeto da broca para acesso direto e conservador ao canal radicular. A guia foi exportada como ficheiro STL e 
enviado para impressora 3 dimensões(3D) (Form 2 SLA 3D printer; Formlabs, USA). 
O TENC foi realizado em sessão única. A guia foi utilizada durante o acesso endodôntico, após a remoção do esmalte, para localização do canal radicular. Após identificação do canal, foi colocado 
isolamento absoluto e realizada preparação químico-mecânica e obturação do canal radicular. O acesso foi restaurado com resina composta. Realizou-se um follow up a 2 anos (Julho de 2021) e 
o paciente encontra-se assintomático e a lesão apical em regressão.

Conclusões: A realização de um acesso endodôntico guiado em casos de MC permite a localização do canal radicular de uma forma conservadora, segura, previsível assumindo-se como uma opção 
de tratamento válida e que deve ser considerada.
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RESUMO 
Introdução: Os clínicos devem estar cientes das possíveis variações da anatomia dentária e das diferentes configurações do sistema canalar, nomeadamente o número de canais numa raiz e a 
sua inter-relação (Martins et al. 2016).
O outcome do tratamento está diretamente relacionado com a correta identificação da anatomia do(s) canal(ais), da eventual existaência de bifurcações e respetiva localização, uma vez que o 
conhecimento destes aspetos é essencial para uma instrumentação, desinfeção e obturação adequadas (Karabucak 2016 e Baruwa 2020).
Este trabalho teve como objetivo apresentar a resolução de um caso de retratamento de um pré-molar inferior de 3 canais e a abordagem diferente que se tomou para resolver o caso.

Descrição do Caso Clínico: O paciente R.F.F. do sexo masculino com 26 anos compareceu na consulta referenciado pelo seu médico dentista para retratamento endodôntico não cirúrgico (RENC) 
do dente 44 que apresentava uma lesão periapical associada. Recorreu-se a testes de sensibilidade pulpar e ao exame radiográfico para se estabelecer o diagnóstico: dente previamente tratado 
com periodontite apical assintomática.
O caso clínico foi realizado em duas consultas com recurso a magnificação com microscópio.
Na 1ª consulta realizou-se a abertura coronária, desobturação, localização e instrumentação do sistema de canais. 
Na 2º consulta foi realizada a obturação do sistema de canais com técnica de onda continua de calor e cimento resinoso. Reencaminhamento do paciente para o colega referenciador.

Conclusões: Perante um caso com prognóstico reservado, se tivermos o conhecimento de diferentes configurações de sistemas de canais radiculares, ampliação, instrumentos especializados, 
conseguimos resolver com sucesso casos complicados tal como o apresentado.
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RESUMO 
Introdução: As RRI são uma condição inflamatória que resulta na progressiva destruição da dentina intrarradicular. São eventos raros com vários fatores etiológicos possíveis. Para que a reabsor-
ção progrida o tecido pulpar apical à lesão de reabsorção tem de ter um suporte sanguíneo viável enquanto o tecido pulpar coronal necrótico está infetado. Um correto diagnóstico é fundamental 
sendo o CBCT uma mais-valia. Um tratamento indicado para estes casos pode ser o tratamento endodôntico que possibilitara a remoção de qualquer tecido apical vital, a desinfeção e obturação 
do sistema canalar. A obturação dependerá do diagnóstico radiográfico, com especial foco no CBCT, uma vez que este exame permitirá saber a localização e extensão da lesão, assim como a 
presença ou não de perfuração

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, Caucasiana, 35-anos, foi encaminhada para a consulta de Endodontia depois de se verificar a presença radiográfica de periodontite apical 
no dente 12. Após testes de sensibilidade pulpar e exames radiográficos diagnosticou-se necrose pulpar com periodontite apical assintomática e reabsorção radicular interna inflamatória (RRI) 
não perfurante.  
Procedeu-se ao tratamento endodôntico não cirúrgico. O canal foi instrumentado com os sistemas Reciproc e ProTaper Next, a irrigação realizada com hipoclorito de sódio (5,25%) e a obturação 
com MTA nos 4mm apicais, cimento e injeção de gutta-percha, conseguindo, desse modo, um correto preenchimento do espaço da reabsorção. Aos 6 meses continua assintomática e a lesão 
apresenta  recuperação radiográfica.

Conclusões: O correto diagnóstico das RRI é fundamental para a escolha do tratamento e consequente prognóstico do dente.
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RESUMO 
Introdução: O sucesso do tratamento endodôntico começa no correto diagnóstico e compreensão do sistema canalar existente no dente. Apesar da maioria dos dentes ter uma morfologia mais 
usual, existem variações anatómicas que têm que ser tidas em conta durante um tratamento endodôntico. Os pré-molares são um grupo de dentes que apresenta alguma variação no número das 
raízes, sendo que no entanto os segundos pré-molares inferiores normalmente têm apenas um canal. Poucos foram os casos previamente reportados de segundos pré-molares inferiores com três 
canais, sendo esta uma condição incomum.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, melanodérmica, de 20 anos, foi encaminhada para a consulta de Endodontia por apresentar uma cárie extensa no dente 35. Durante o exa-
me clínico e radiográfico observou-se a presença de uma conformação anormal da raiz. Após realização de testes de sensibilidade pulpar, foi diagnosticada pulpite irreversível sintomática com 
periodontite apical sintomática, tendo sido proposto o tratamento endodôntico.
Após anestesia, isolamento absoluto, remoção da cárie, restauração pré-endodôntica, refinamento da cavidade de acesso com ponta de ultrassons foram identificados os três canais. Os canais 
foram instrumentados com o sistema WaveOne Gold, a irrigação foi realizada com hipoclorito de sódio a 5,25% e a obturação foi feita com cimento biocerâmico (Endosequence BC Sealer, Bras-
seler USA, Savannah, EUA) e gutta-percha, através da técnica de cone único. A paciente foi encaminhada para a consulta de reabilitação e, após 6 meses, permanece assintomática, tendo-se 
verificado a diminuição da lesão apical.

Conclusões: Apesar de invulgar, a configuração anatómica do segundo pré-molar inferior com três canais não deve ser desconsiderada.

36

147



05NOV
HALL DOS PÓSTERES  

14:30 às 15:30

Reabilitação fixa em zona estética:  Implantes com técnica 
socket-shield

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

IMPLANTOLOGIA 

Dárcio Fonseca* | Rute Marques 
Instituto Universitário Egas Moniz 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A perda de um dente pode ser devastadora para o bem-estar geral do paciente e são observadas inúmeras alterações da crista óssea alveolar e dos tecidos moles circundantes; no 
entanto, o recurso à técnica de extração parcial como a técnica de socket-shield (SST) propõe uma manutenção do complexo osso-ligamento periodontal evitando a perda de suporte e volume da 
crista óssea.
O caso clínico apresentado descreve o protocolo cirúrgico de colocação imediata de implante (IIP) usando SST e o seu follow-up após dois anos.

Descrição do Caso Clínico: Paciente E.Q., do sexo masculino, com 46 anos de idade, saudável e sem antecedentes relevantes, compareceu na consulta de medicina dentária após fratura do incisivo 
central superior esquerdo (2.1).
Para tal procedeu-se a colocação de implante imediato segundo a técnica socket-shield.

Conclusões: Após dois anos desde o momento da restauração definitiva, verificou-se que a tábua óssea vestibular estava perfeitamente mantida sem qualquer evidência de reabsorção; esta encon-
tra-se sustentada e nutrida por um ligamento periodontal íntegro e saudável, o implante osteointegrado e excelente estabilidade. Não foi verificada nenhuma complicação biológica nem protética. 
O resultado estético e funcional obtido mostra que novas técnicas que limitam a perda óssea da crista alveolar devem ser consideradas. Pode-se concluir que os resultados da SST apresentam 
melhor resultado estético do que a técnica convencional de colocação de implantes com um único procedimento cirúrgico.
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RESUMO 
Introdução: A reabilitação oral com implantes dentários tem mostrado elevado índice de sucesso, fomentando a busca de novos protocolos protéticos e cirúrgicos. 
Inicialmente apontada como procedimento alternativo, a carga imediata tem revelado resultados previsíveis e bem-sucedidos, sendo cada vez mais empregue em implantologia.

Descrição do Caso Clínico: Este caso clínico descreve uma reabilitação oral total com intervenção cirúrgica e carga imediata na maxila. Paciente do sexo feminino, 63 anos de idade, apresentou-
-se à consulta com queixas no que respeita à mastigação, resultante de um periodonto muito fragilizado (mobilidade grau III). O objetivo principal da paciente passava por melhorar a estética e a 
função da sua cavidade oral.
A paciente em questão, apresenta um quadro de hipertensão arterial (Concor, 5mg). 
Relativamente a tratamentos anteriormente realizados, a paciente supracitada, já tinha sido submetida a tratamento periodontal, que não se revelou eficaz. 
De maneira a realizar um correto planeamento deste caso clínico, a paciente foi submetida a exames complementares de diagnóstico, tais como: Ortopantomografia, CBCT (tomografia computa-
dorizada de feixe cônico). 
Radiograficamente observou-se uma ligeira pneumatização dos seios pelo que foram delineados todos os princípios necessários à realização da cirurgia de forma a evitar procedimentos mais 
invasivos como a elevação de seio.  Tendo em conta o prognostico periodontal desfavorável dos dentes remanescentes, foi proposto à paciente a extracção de todas as peças dentárias da arcada 
superior e colocação pós-extracional de 4 implantes dentários (DIO implant) (16 – 4x15mm, 13 – 4x13 mm, 23 4x13mm, 26 4x15 mm).
A intervenção cirúrgica, iniciou-se com uma incisão linear e sulcular. A seguir realizou-se descolamento e exodontia de todas as peças dentárias. Posto isto, e após um descolamento de espessura 
total, os implantes dentários foram colocados nas posições previamente pré-definidas.
A fase protética envolveu a colocação de uma prótese acrílica provisória superior (carga imediata) 24h após o procedimento cirúrgico.
Quanto ao pós-operatório, a paciente não apresentou qualquer efeito secundário adverso.

Conclusões: Descrever a técnica cirúrgica de carga imediata. Esta permite reduzir o número de intervenções, bem como o tempo entre a colocação do implante e a restauração protética final, 
aumentando a satisfação estética e funcional da paciente.
Segundo a literatura, o sucesso do procedimento cirúrgico de carga imediata cifra-se nos 90%, tornando-se uma técnica bastante previsível. Quando bem indicada, torna a reposição estética e 
funcional do elemento perdido uma revolução no mundo da reabilitação oral.
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RESUMO 
Introdução: Clinicamente o Mucocelo apresenta-se como uma tumefação ou bolha de superfície lisa, macia à palpação, assintomática, normocrómica ou azulada. Apresenta maior prevalência no 
lábio inferior (81%) lateralmente à linha média [4]. 
O processo de desenvolvimento patológico pode ser o resultado de um de dois fatores, obtendo em cada um designações diferentes [3,4, 7]: quisto de extravasamento mucoso ou quisto mucoso 
de retenção.
O trauma é o fator etiológico mais comumente identificado. Caso a lesão não desapareça espontaneamente após 2 semanas, deverá ser removida [5, 6].  Existem inúmeras técnicas médi-
co-cirúrgicas descritas na literatura: excisão da lesão com bisturi e com laser, marsupialização, micromarsupialização, criocirurgia e técnica de Shira [1, 2, 3, 8]. 
O risco de recidiva ronda entre 5% a 7% e é minimizado com a remoção da glândula salivar minor localizada na lesão [4]. O tecido excisado deve ser sujeito a avaliação anatomopatológica [6, 7].

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino com 7 anos de idade recorre à consulta de Odontopediatria reportando a existência de uma “bolha no lábio que aparece e desaparece há 
cerca de quatro meses”.
No exame clínico diagnosticou-se a presença de Mucocelo no lábio inferior lateralmente à linha média. Este apresentava historial repetido de remoção espontânea e recidiva prolongado num 
espaço de tempo de 4 meses.
O plano de tratamento englobou excisão cirúrgica da lesão com recurso ao Laser de Díodo e posterior encaminhamento para análise histológica.
Foram agendados controlos de 1 semana, 1 mês e semestrais para avaliação dos procedimentos efetuados. Após um mês verificou-se a completa cicatrização na zona excitada e ausência de 
recidiva da lesão.

Conclusões: As terapias com laser apresentam inúmeros benefícios na prática da Medicina Dentária, destacando-se o menor envolvimento de tecidos adjacentes, a ausência da necessidade de 
sutura, a redução do edema, a descontaminação da superfície irradiada e a cicatrização mais rápida. Estes benefícios apresentam particular interesse quando aplicados na área da Odontopediatria 
pois resultam na redução da ansiedade associada ao procedimento e num maior conforto e aceitação do mesmo.
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RESUMO 
Introdução: O traumatismo dentário é frequente em crianças, sobretudo, em idade pré-escolar. Atualmente, quando nos deparamos com uma fratura complicada, existem opções que nos permitem 
conservar o dente decíduo, evitando problemas funcionais e psicológicos.

Descrição do Caso Clínico: Neste caso clínico, uma paciente de 4 anos, no decorrer de um trauma, descimentou a coroa e fraturou o coto do dente 62. Os dentes 51,52, 61 e 62 foram previamente 
desvitalizados e reabilitados com coroas pré-formadas de zircónia NuSmile®, em novembro de 2019, devido à presença de cáries severas. 
Após avaliação clínica e radiográfica do dente 62, verificou-se um baixo grau de rizólise e pouca estrutura dentária remanescente. Face ao interessa da mãe e da paciente em manter o dente, 
optou-se por reabilitar o mesmo colocando um espigão de titânio pré-formado Unimetric 0,8mm – Dentsply®, reaproveitando a coroa de zircónia NuSmile®, já que esta se encontrava íntegra.

Conclusões: Escolheu-se este tipo de espigão uma vez que se trata de uma opção rápida, fácil e económica. A mãe foi alertada da necessidade de controlos radiográficos periódicos para avaliar a 
necessidade de extração perto da altura de exfoliação, de forma a não existir comprometimento aquando da erupção do dente 22. 
Antes de optar por este tipo de reabilitação é importante certificarmo-nos de que os pais compreendem a importância dos controlos periódicos uma vez que o espigão é um material não reab-
sorvível.

Fontes de financiamento: Este trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal (Projetos Estratégicos UID / NEU / 04539/2013 e UIDB // 04539/2020) e COMPE-
TE-FEDER (POCI-01-0145-FEDER-007440)
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A prática da medicina dentária conservadora consiste na realização de procedimentos minimamente invasivos de forma a preservar o máximo de integridade dentária. 
Segundo a Academia Americana de Odontopediatria (AAPD), na presença de um dente imaturo com vitalidade existem diversas opções terapêuticas: proteção pulpar indireta; a proteção pulpar 
direta e a pulpotomia.
É de extrema importância a aferição do diagnóstico pulpar para que seja tomada a melhor opção terapêutica.
Na terapia pulpar indireta são utilizados materiais bioativos sobre dentina afetada. Estes materiais têm o potencial de induzir uma adesão mineral específica e intencional ao substrato dentinário.  
Após este procedimento, o dente deve ser restaurado.
Este trabalho tem como finalidade a apresentação de dois casos clínicos com recurso a terapia pulpar indireta para promoção de apexogénese.

Descrição do Caso Clínico: Caso 1: Paciente do sexo masculino de 7 anos com lesões de cárie nos dentes 36 e 46 - com sinais e sintomas de pulpite reversível. Apresentava limitação da abertura 
bucal e mostrava-se pouco cooperante.
Após administração de anestesia loco-regional e colocação de isolamento absoluto, realizou-se a remoção da dentina cariada infetada, (remoção parcial de cárie), deixando a porção de dentina 
cariada afetada intacta. Sem a promoção de  exposição pulpar, foi colocado um cimento de ionómero de vidro modificado por resina (Riva Light Cure®). A monitorização do caso realizou-se após 
4, 7, 12  e 18 meses.
Caso 2: Paciente do sexo feminino de 10 anos, com lesão cariosa extensa no dente 45.
Após a realização de radiografia periapical e dos testes de sensibilidade pulpar – que indicaram uma condição pulpar compatível com pulpite reversível - foi administrada anestesia loco-regional, 
colocado o isolamento absoluto e procedeu-se à remoção total de cárie.  Sem exposição pulpar – mas na presença de uma finíssima camada de dentina sobre a polpa, aplicou-se MTA seguido de 
uma camada de ionómero de vidro (Vitrebond®). Foi colocada uma restauração provisória de Cimento de Óxido de Zinco Eugenol (IRM®). Após 15 dias a utente regressou para monotorização da 
resposta aos testes de sensibilidade. Uma vez que havia sinais de polpa sã, e após administração de anestesia local colocou-se o isolamento absoluto, fez-se a remoção do material restaurador 
provisório e realizou-se a restauração definitiva com resina composta. 
Foi feito o follow-up da apexogénese aos  6 e 12 meses.

Conclusões: O maior desafio da medicina dentária reparadora é induzir a remineralização da dentina cariada hipomineralizada – induzindo a formação de uma ponte dentinária – e proteger e 
preservar a vitalidade pulpar.
Os procedimentos que permitem manter a vitalidade pulpar promovem a apexogénese, isto é, a continuação do desenvolvimento fisiológico e a formação radicular. Desta forma mantém-se a in-
tegridade e a saúde do dente e dos tecidos de suporte. A contínua formação dos dentes permite o aumento da espessura das paredes dentinárias, tornando a proporção coroa/raiz mais favorável,  
o que contribui para a sua função normal.  Assim, é universalmente aceite que a terapia pulpar vital é o tratamento de eleição em dentes imaturos, com polpa saudável ou com sinais de pulpite 
reversível.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Os alinhadores revolucionaram o mundo da Ortodontia no que diz respeito à estética e conforto, no entanto há uma procura constante pela diminuição do tempo de tratamento. Nos 
últimos anos surgiram técnicas não invasivas com o intuito de acelerar o movimento dentário ortodôntico (OTM), como a fotobiomodulação (PBM) e a vibração.
Objetivos: Avaliar de que forma a vibração e a PBM podem influenciar a quantidade de movimento dentário alcançado e como o perfil de expressão de interleucina (IL)-1α é afetado ao longo do 
processo.

Materiais e Métodos: Foi realizado um tratamento ortodôntico numa paciente de 48 anos que apresentava queixas funcionais e estéticas. Foram selecionados dentes que requeriam movimentos 
mais complexos e realizou-se recolha do fluido gengival crevicular (GCF) do lado da pressão em quatro momentos: Baseline (antes da colocação do alinhador), e 1, 3 e 7 dias após a colocação do 
alinhador. Analisou-se o perfil de expressão da IL-1α ao longo do OTM, e registos fotográficos das posições dos dentes (e, consequentemente, do desajuste dos alinhadores) também foram feitos 
nos mesmos momentos.
Este estudo compreendeu três fases realizadas durante o segundo (fases 1 e 2) e terceiro refinamentos (fase 3) do tratamento ortodôntico com alinhadores Invisalign®, uma vez que o paciente 
apresentava movimentos difíceis de realizar e foi observado desajuste contínuo dos alinhadores. Durante a fase 1, o OTM não foi auxiliado por nenhum método de aceleração, durante a fase 2 o 
paciente foi instruído a usar o dispositivo de vibração AcceleDent®, e na fase 3 o dispositivo de PBM OrthoPulse®, para estimulação do movimento.

Resultados: Após quatro meses com vibração e PBM, o desajuste dos alinhadores manteve-se, principalmente no segundo quadrante. Os níveis de IL-1α atingiram o máximo um dia após o início 
das etapas do estudo, que eram significativamente diferentes dos níveis medidos na Baseline e nos dias 3 e 7. Existe uma ligeira tendência para um aumento nos níveis de IL-1α no dia 1 após a 
vibração e fotobiomodulação, e no dia 3 após a vibração.

Conclusões: O desajuste dos alinhadores manteve-se com o uso de dispositivos de aceleração. Os níveis de IL-1α revelam que a resposta inflamatória no periodonto do lado da pressão atingiu o 
pico 24 horas após a (re) ativação do tratamento ortodôntico. A grande variabilidade dos dados não permitiu encontrar uma diferença significativa na expressão de IL-1α entre o tipo de estimulação 
para qualquer momento. Mais estudos são necessários no que diz respeito à utilização destas técnicas de aceleração de movimento para auxiliar no tratamento ortodôntico com alinhadores e de 
que forma a resposta inflamatória afeta a velocidade de movimento.

Fontes de financiamento: OrthoAlign-PI-4RL-IINFACTS-2019
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A retrognatia mandibular é usualmente corrigida com recurso à cirurgia ortognática. Contudo, pacientes em crescimento não podem ser sujeitos à cirurgia ortognática convencional, 
o que implica que este tenha comprometimento da sua eficiência funcional, principalmente na mastigação. Por outro lado, estes pacientes podem estar sujeitos a traumas psicológicos devido à 
aparência da face.  A Distração Osteogénica Mandibular é um protocolo cirúrgico que permite o deslocamento direcionado dos fragmentos ósseos obtidos através de osteotomia, por meio de um 
distrator, que pode ter um ou mais vetores. Este procedimento está indicado em pacientes em crescimento com retrognatias severas. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico submeti-
do a distração Osteogénica Mandibular.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo masculino com 11 anos, portador de uma classe II esquelética severa por retrognatia mandibular, apresentou-se na consulta do Instituto de Ortodon-
tia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com as queixas ao nível da mastigação e ao nível estético (sic.“tenho o queixo muito para trás”) . O plano de tratamento consistiu na 
a distração Osteogénica Mandibular para correção da retrognatia mandibular e, posteriormente a colocação de aparatologia fixa bimaxilar roth 0,18 para alinhamento e nivelamento das arcadas. 
Aos 12 anos o doente foi submetido à distração mandibular, com recurso a um distrator intraoral osteo-suportado, ativado 1.0mm por dia (duas ativações de 0.5mm/dia) durante um período de 12 
dias, seguido de um período de consolidação de 8 semanas.
O distrator foi removido um mês após o período de consolidação. Foi possível observar uma melhoria significativa do ângulo ANB de 16º para 8º bem como do ângulo SNB de 67º para 74º. Em 
termos faciais, verificou-se uma diminuição significativa da convexidade de perfil. O doente reportou ainda uma melhoria significativa na função mastigatória e na respiração, o que permitiu con-
tribuiu para o seu bem-estar físico e emocional.

Conclusões: O paciente apresentou melhorias significativas, tanto estéticas como funcionais, após a realização da distração Osteogénica Mandibular, o que permitiu uma melhoria na sua qualidade 
de vida.

43

154



05NOV
HALL DOS PÓSTERES  

17:30 às 18:30

Enxerto ósseo por transporte em doentes com fenda 
labio-palatina: uma série de casos

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

ORTODONTIA 

Anabela Paula* | Inês Alexandre Neves Francisco | Margarida Mesquita | Filipa Marques | Madalena Ribeiro | Francisco Vale
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A fenda lábio-palatina (FLP) é uma malformação anatómica congênita com várias co-morbilidades associadas, nomeadamente dificuldades na alimentação, fala e audição, bem como 
problemas psicossociais. O tratamento gold-standard para o encerramento da fenda palatina é o enxerto ósseo através de osso autólogo com origem na crista ilíaca. Apesar de ser considerado 
o gold standard, algumas desvantagens como a reabsorção óssea podem aparecer em 40% dos casos após um ano do enxerto ósseo. Essa desvantagem pode aumentar a necessidade de rein-
tervenção. A regeneração de tecidos surge como uma abordagem alternativa inovadora aos enxertos ósseos convencionais em doentes portadores de FLP. No entanto, quando o defeito da fenda 
apresenta grandes dimensões ou a disponibilidade de tecidos moles circunjacentes é insuficiente, o enxerto ósseo convencional está contra-indicado e pode ser considerada a distração osteo-
génica por transporte ósseo alveolar. Este procedimento baseia-se na neoformação óssea e formação de tecido mole adjacente após o deslocamento gradual e controlado dos fragmentos ósseos 
vascularizados. O objetivo deste trabalho é apresentar uma série de casos de fenda palatina em que a distração osteogénica foi realizada.

Descrição do Caso Clínico: Descrição da série de casos: Apresentamos 3 casos clínicos com idades entre 13 e 21 anos, submetidos a cirurgia de distração óssea por transporte para encerramento 
da fenda palatina. Os distractores intra-orais ósteo-ancorados (KLS Martin®LP) foram colocados distalmente ao 2º prémolar da hemi-arcada da fenda. A aparatologia foi ativada durante 2 semanas 
(1mm/dia) após o período de latência de 5 dias. O período de contenção foi de 2 a 3 meses e, posteriormente, após a remoção do distrator os doentes foram submetidos a  mecanoterapia para 
encerramento de espaços. A percentagem de encerramento da fenda palatina foi cerca de 55% , e ocorreu o transporte do tecido mucoso nas zonas adjacentes às areas cirúrgicas. Num dos casos 
ocorreu uma alteração do formato da arcada com uma constrição da hemiarcada sujeita à distração. 

Discussão: A distração osteogénica é um método que permite a regeneração de novo tecido ósseo/mole com a aplicação gradual de tensão de tração nos fragmentos osteotomizados. Esta série de 
casos demonstrou que a distração osteogênica é uma técnica confiável e previsível. Por um lado, o ganho ósseo pode chegar a mais de 10 mm sem necessidade de transplante ósseo; e por outro, 
as co-morbilidades são reduzidas. A qualidade do osso regenerado é equivalente à do osso nativo e compatível com os tratamentos ortodônticos posteriores, e o risco de infecção é extremamente 
limitado.

Conclusões: A distração osteogênica é uma técnica ortodôntico-cirúrgica ideal para recriar o tecido ausente/perdido na zona estética anterior, como nos casos de fenda palatina.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A mordida cruzada é uma má-oclusão transversal que se estabelece precocemente e que compromete a estabilidade oclusal, a estética e as funções orais normais. É definida como 
qualquer relação vestíbulo-lingual anormal entre um ou mais dentes maxilares com um ou mais dentes mandibulares. A etiologia pode ser esquelética, dentária e/ou funcional. A mordida cruzada 
posterior é uma das más oclusões mais prevalentes na dentição decídua e mista, sendo a mordida cruzada posterior unilateral associada ao desvio mandibular a mais comum.  Esta alteração 
caracteriza-se por uma discrepância entre a oclusão em máxima intercuspidação e em relação cêntrica e por uma assimetria facial resultante do desvio mandibular. A mordida cruzada e a assi-
metria facial consequente resulta de uma constrição maxilar associada a interferências dentárias, as quais impendem uma correcta intercuspidação. Vários estudos demonstram que a intervenção 
precoce dirigida para a maxila, através de aparelhos de expansão rápida como o disjuntor Hyrax, permitem a abertura da sutura palatina mediana, o aumento transversal da maxila e a correção de 
mordidas cruzadas posteriores esqueléticas e/ou dentárias. O tratamento precoce evita efeitos adversos no sistema estomatognático e possíveis assimetrias funcionais e morfológicas, propor-
cionando um normal desenvolvimento crânio-facial e psicossocial, uma correcta função oclusal e estética facial. O objectivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de correcção de mordida 
cruzada posterior unilateral com desvio mandibular, associada a assimetria facial, através de expansão maxilar e aparelhos fixos.

Descrição do Caso Clínico: Doente do género feminino, 10 anos de idade, apresentou-se na consulta assistencial de ortodontia da Clínica Dentária Egas Moniz (CDEM) com o motivo da consulta: 
“acho que tenho o maxilar cruzado” SIC. Realizou-se análise clínica e radiográfica diagnosticando-se uma mordida cruzada posterior unilateral esquerda com desvio mandibular para o lado cruzado 
e assimetria facial. Após obtenção do consentimento informado devidamente assinado, o tratamento consistiu na utilização de disjuntor palatino (Hyrax) e aparatologia fixa.

Conclusões: No caso apresentado, a terapêutica utilizada permitiu um aumento transversal da maxila, e consequentemente a correção do desvio mandibular e da mordida cruzada posterior unila-
teral esquerda, assim como um correto alinhamento e nivelamento das arcadas e a obtenção de simetria facial. No follow-up de 9 meses, verificou-se estabilidade do tratamento realizado.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A agenesia dentária, ou ausência congénita de dentes, é uma anomalia dentária comum. A agenesia do segundo pré-molar mandibular é a mais usual, depois da agenesia dos terceiros 
molares (1, 2). Questão-chave: “Que abordagem terapêutica a seguir perante a agenesia do segundo pré-molar permanente inferior?”. Poderá considerar-se a hemissecção dos segundos molares 
decíduos. Esta técnica engloba a separação cirúrgica de um dente multirradicular em duas metades, de modo que a raiz e a porção coronária distal sejam removidas (7). O presente caso clínico 
retrata a hemissecção dos segundos molares decíduos inferiores, como abordagem terapêutica na agenesia dentária dos segundos pré-molares inferiores.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino com 38 anos, apresenta má oclusão de classe I molar bilateral, padrão esquelético de classe II e apinhamento dentário superior moderado 
e inferior severo. A paciente exibe padrão mesofacial, perfil convexo e overject e overbite de 2 mm. No presente caso, a hemissecção dos segundos molares decíduos, na presença da agenesia 
dos segundos pré-molares permanentes, foi empregue como alternativa à extração dos mesmos. Neste caso foi realizada a hemissecção dos dois segundos molares decíduos inferiores, além da 
remoção das metades mesiais dos mesmos. Durante a execução do plano de tratamento vários fatores foram considerados, nomeadamente: o perfil do paciente, a ausência de mobilidade e de 
reabsorção radicular dos segundos molares decíduos inferiores, as múltiplas agenesias, o padrão mesofacial, o tempo de tratamento, e a necessidade de espaço para a correção da má oclusão. 
Esta técnica foi utilizada com o intuito de resolver o apinhamento dentário inferior severo e estabelecer um tamanho mésio distal adequado (pré-molares inferiores = 7mm), corrigindo assim a 
discrepância dentária de Bolton presente devido aos segundos molares decíduos inferiores. Apesar de este procedimento estar descrito na literatura com a utilização de pasta de hidróxido de cál-
cio como selamento da câmara pulpar (pulpotomia) (7, 8), utilizamos o mineral trióxido agregado (MTA). Adicionalmente, procedemos à extração da porção mesial, ao invés da distal, dos segundos 
molares decíduos, uma vez que, devido à idade da paciente e presença dos primeiros molares permanentes inferiores na arcada, já não vamos lograr da mesialização dos mesmos provocada pela 
sua erupção. De realçar ainda que, a distalização do sector anterior traduzir-se-á na resolução do apinhamento dentário inferior. Assim, neste tipo de abordagem torna-se crucial a ausência de 
perda de ancoragem.

Conclusões: A hemissecção dos segundos molares decíduos, em casos de agenesia de segundos pré-molares permanentes, é uma alternativa à sua exodontia. No presente caso foi possível cor-
rigir a falta de espaço, o apinhamento dentário inferior severo, e a discrepância dentária de Bolton.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A classe III esquelética não é uma de discrepância óssea muito prevalente na população caucasiana, porém impera no que concerne o seu grau de complexidade pré-tratamento orto-
dôntico. 
A sua base etiológica é diversa, dependendo tanto da componente genética como de uma componente ambiental. A classe III esquelética determinada na análise de Ricketts pela convexidade facial 
e na de Steiner pelo ângulo ANB, indica uma posição recuada da maxila, uma posição avançada da mandibula ou em alguns casos o mau posicionamento de ambos os maxilares. Contudo, na maioria 
dos casos clínicos de pacientes com classe III esquelética, esta surge pelo posicionamento posterior da maxila (retrognatismo maxilar) concomitante com o posicionamento anterior da mandíbula 
(prognatismo mandibular), cuja componente predominante é genética. 
A Máscara Facial é um aparelho dentofacial extra-oral que é essencialmente indicado em casos de retrognatismo maxilar ou em casos que envolvam ambas as componentes, o retrognatismo 
maxilar e o prognatismo mandibular.

Descrição do Caso Clínico: No presente póster de caráter clínico são apresentados dois casos clínicos de dois pacientes. J.A., paciente do sexo feminino com 10 anos e 3 meses, compareceu 
a uma consulta de Ortodontia da Clínica Universitária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa. A paciente portadora de Classe III esquelética por retrognatismo 
maxilar e prognatismo mandibular, evidenciava inicialmente no plano sagital, classe II completa molar direita, classe I molar esquerda e classe canina não determinável. Esta paciente possuía 
também uma mordida cruzada anterior. O segundo paciente, M.F., do sexo masculino com 6 anos e 5 meses apresentou-se na mesma Clínica. Era igualmente portador de uma Classe III esquelé-
tica por retrognatismo maxilar e prognatismo mandibular e apresentava Classe molar direita e esquerda não determinável. Este paciente possuía uma classe III canina bilateral também no plano 
sagital, além de uma mordida cruzada total.

Conclusões: Dado que poucas alterações esqueléticas a nível sagital se desenrolam no maxilar superior após os 8 anos de idade, é recomendável que a máscara facial seja colocada previamente a 
esta idade. Porém, sempre com a consciência de que em Medicina Dentária a idade dentária supre a idade cronológica da criança. Neste sentido, deverão já estar em oclusão os primeiros molares 
e incisivos permanentes para que a protração da maxila seja eficaz com o auxílio de um aparelho intraoral ancorado nestes dentes permanentes, usualmente um quad-hélix ou um hyrax.
A máscara facial deverá exercer uma força de 350 a 450 gramas e ser utilizada por um período de 12 a 14 horas por dia para que o tratamento seja eficaz. 
A protração maxilar com o recurso a esta aparatologia extraoral produz, indubitavelmente, numa idade precoce melhorias clínicas significativas em pacientes com Classe III esquelética. O que 
não invalida, que na realidade, não possa ser possível e necessária a realização de cirurgia ortognática em casos de discrepâncias esqueléticas severas assim como em casos de pacientes não 
colaborantes na utilização da máscara facial ou mesmo em casos de pacientes com recidiva de Classe III esquelética.
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17:30 às 18:30
Dermatite perioral- sobre um caso clínico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

PATOLOGIA ORAL 

Teresa Lapa* | Paula Ferreira 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A dermatite perioral é uma erupção cutânea benigna que ocorre normalmente em mulheres jovens adultas que consiste em pequenas pápulas e pústulas inflamatórias ou máculas 
descamativas rosa à volta da boca. Normalmente é indolor. O que torna este caso especial é o facto de esta doente estar durante 2 anos sem diagnóstico definido com muita dor e ardor em redor 
dos lábios, sem conseguir comer sem hidratar os lábios.

Descrição do Caso Clínico: Mulher 23 anos, ansiosa, apareceu à consulta com história de 18 meses de dor e ardor na zona dos lábios e na zona envolvente dos lábios. Passou por várias especia-
lidades médicas, sem nunca conseguir um diagnóstico definitivo, tendo feito muitos exames complementares de diagnóstico.  Sem qualquer alergia de contacto, detetada. Foi medicada, na nossa 
consulta, com Metronidazol creme por suspeita de Dermatite Perioral. Respondeu bem ao tratamento e nunca mais teve períodos de exacerbação no último ano, embora sem nunca se ter percebido 
a causa, o diagnóstico clínico é Dermatite Perioral.

Conclusões: Devemos ter sempre ciente o rol de diagnósticos diferenciais para as diferentes partes do corpo, sem tentar tratar às cegas os doentes, uma vez que os podemos submeter a trata-
mentos e exames desnecessários.
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Herpes Zoster: Sobre um Caso Clínico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

PATOLOGIA ORAL 

Paula Ferreira* | Teresa Lapa
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A infeção por Herpes Zoster é causada pela reativação do vírus Varicella Zoster nos gânglios dos nervos cranianos e das raízes dorsais. Esta reativação ocorre normalmente quando 
há algum tipo de imunosupressão, VIH ou malignidade. No caso a seguir apresentado, o doente não relatava qualquer história clínica de neoplasia, infeção por VIH nem qualquer episódio de imu-
nossupressão, tendo envolvimento intra e extra-oral, o que torna um caso especial.

Descrição do Caso Clínico: Homem, 70 anos, apareceu à consulta com edema facial unilateral, assim como vesículas e pústulas na hemiface direita. No palato, do lado direito, tinha muitas vesícu-
las e algumas coalesciam formando uma úlcera. Tinha muita dor e limitação da função. Veio à consulta por achar que tinha um abcesso dentário. Pelo aspecto herpetiforme, foi medicado com um 
anti-viríco oral. Após análises sanguíneas, foi confirmada a infeção por Varicella Zoster (IgG e IgM elevadas). Após a remissão das lesões começou a sentir “fisgadas” ao toque na zona da face e 
couro cabeludo, sendo que se trataria de um caso de nevralgia pós-herpética, sendo esta tratada com Pregabalina. Passado um ano, o doente já está totalmente recuperado.

Conclusões: O diagnóstico correto e precoce das lesões da mucosa oral é muito importante para os doentes serem guiados da melhor forma, sem perder tempo com medicações desnecessárias. 
Nestes casos, deveremos sempre alertar os doentes para as possíveis complicações que poderão ocorrer após as infeções por Varicella Zoster como a nevralgia pós-herpética.
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17:30 às 18:30
Reabilitação do setor anterior com coroas em cerâmica - caso clínico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 

PRÓTESE FIXA 

Luís Costa* | Sofia Fernandes Monteiro | Sara Gonçalves Machado | Pedro Barreiros | Luís Neves | José Manuel Mendes
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: A reabilitação do setor anterior na cavidade oral consiste num grande desafio com uma complexidade acrescida, pois trata-se da zona estética onde todos os aspetos se tornam ainda 
mais relevantes. A relação dos preparos dentários realizados com os elementos protéticos consiste num elemento chave, bem como o acondicionamento dos tecidos respeitando o espaço biológi-
co. Com o aumento da preocupação por parte da população pela saúde oral, nos casos em que a estética dos dentes está comprometida, as cerâmicas são um material restaurador a ter em conta. 
As propriedades que as cerâmicas atualmente apresentam fazem com que seja possível obter resultados estéticos e funcionais excelentes.

Descrição do Caso Clínico: Paciente de 55 anos do sexo feminino recorreu à consulta por não se encontrar satisfeita com o seu sorriso, mais propriamente com o estado das restaurações exis-
tentes e a falta de um canino. Procurava por um resultado estético, harmonioso e que não fosse necessário muito tempo. Iniciou-se o processo através de um exame clínico à cavidade oral e uma 
ortopantomografia onde foi possível visualizar a existência de um canino incluso. Foi explicado que com a presença deste dente incluso não era possível colocar um implante sem que antes se 
procedesse à remoção do dente e que só depois de um processo de regeneração óssea era possível o implante ser colocado. Após todas as questões e dúvidas esclarecidas a paciente quis man-
ter o dente. Foi então sugerido a realização de uma estrutura em cerâmica a envolver os dentes desde o incisivo lateral do 1ºquadrante até ao 1ºpré-molar do 2ºquadrante ficando o canino como 
pôntico. Após a paciente aceitar o plano proposto foram realizadas fotografias intra e extraorais assim como impressões para criar os modelos de estudo. Numa segunda consulta foram feitos os 
preparos do 12,11,21,22 e 24 bem como as impressões dos mesmos recorrendo a técnica do duplo fio. Juntamente com o paciente foi determinada a cor. Nas consultas seguintes foram realizadas 
as várias etapas necessárias, prova de try-in, a prova de cerâmica sem glaze e por fim a cimentação da estrutura final em cerâmica.

Conclusões: Com a realização deste caso clínico verificou-se que recorrer à colocação de coroas em cerâmica no setor anterior foi uma boa opção, obtendo assim um resultado estético e funcional 
muito satisfatórios. No final do tratamento a paciente mostrou-se satisfeita com o trabalho realizado.
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17:30 às 18:30

Utilização de óleos essenciais como adjuvante no tratamento 
das doenças periodontais.  Uma revisão sistemática

PÓSTER DE REVISÃO 

PERIDODONTOLOGIA

Andréa Ruggeri*| Cristina Trigo Cabral
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Saúde e qualidade

RESUMO 
Introdução: Os tratamentos convencionais das doenças periodontais demonstraram falhas na eliminação das bactérias e uma resistência de alguns patógenos aos antibióticos. No mundo atual 
onde os produtos naturais ocupam cada vez mais um lugar predominante, foi necessário encontrar tratamentos correspondentes às novas expectativas dos pacientes e preencher as lacunas do 
tratamento convencional. Os óleos essenciais (OE) e outros extratos de plantas têm atraído o interesse como fonte de produtos naturais. 
De acordo com a metodologia PICO, podemos perguntar: Existe algum interesse (O) em utilizar os óleos essenciais em adição (C) da prevenção e dos tratamentos convencionais das doenças 
periodontais (I) em pacientes crianças ou adultos, com doença periodontal ou não(P)?”
O objetivo é determinar se a prevenção e os tratamentos convencionais são mais eficazes com adição de óleos essenciais ou não.

Métodos: Foi utilizado o modelo PICO “intervenção ou terapia” para determinar qual tratamento conduz ao melhor resultado: 
A metodologia seguiu o protocolo PRISMA com a utilização de um diagrama de fluxo.
Foi realizada uma pesquisa, utilizando as bases de dados científicos PubMed e Cochrane utilizando a seguinte combinação de termos de pesquisa/palavras-chaves: “Periodontal disease”  AND 
“Essential oils. 
A data data de publicação deveria ser de menos de 20 anos e a linguagem de escrita tinha que ser em inglês ou português.
Os estudos selecionados, com critério de inclusão, tinham que ser sistemáticos, randomizados, de meta-análise e experimentais. Apenas os artigos disponíveis na sua totalidade e com resumo 
relevante para o trabalho foram mantidos. 
Alguns riscos de víeis podem ser encontrados. De fato a maioria dos estudos foram financiadas pelo fabricante Listerine ©. Além disso, o efeito Hawthorne ou “efeito observador” pode ser en-
contrado.

Resultados: Os 33 estudos demonstraram uma eficácia dos óleos essenciais para diminuir os parâmetros periodontais, e uma eficiência antibacteriana e antiinflamatoria sobre todos os patogénios 
orais. De fato, no laboratório, os OE foram eficazes sobre os periodonto-patógenos. As pastas dentífricas foram eficazes na prevenção das doenças.
Os colutórios mostraram uma eficiência sobre a placa e a gengivite, e os géis sobre a placa, a inflamação gengival, e o sangramento. 
A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais deve-se a uma série de terpenóides e compostos fenólicos. A parte ativa de cada óleo essencial depende de cada um destes componentes. É 
interessante notar que alguns componentes ativos são repetidos na composição de certos óleos essenciais, explicando assim porque vários óleos essenciais podem ter uma atividade semelhante 
para o mesmo agente patogénico. Em termos biocelulares, os óleos essenciais desnaturam a proteína da membrana bacteriana e inibem a ação enzimática bacteriana.
Conclusões: Os óleos essenciais apresentaram eficácia anti-inflamatória e antibacteriana em patógenos periodontais. As pastas dentífricas têm demonstrado interesse na higiene oral diária e 
os géis para tratar a inflamação gengival. Finalmente, os colutórios comprovaram a sua eficácia em parâmetros periodontais. O colutório também pode garantir a continuidade do tratamento por 
longo prazo após o uso da clorexidina, pois esta última tem de ser limitada no tempo. Podemos concluir que os óleos essenciais devem permanecer como adjuvantes e não como substitutos na 
terapia convencional.
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Queratocisto Odontogénico

PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 
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Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Educação e qualidade

RESUMO 
Introdução: O queratocisto enquadra-se no grupo dos tumores odontogénicos. O pico de incidência ocorre entre a 2ª e a 3ª décadas de vida, sendo encontrado mais frequentemente na mandíbula 
(65-83%) e maioritariamente na zona do ângulo da mesma. 
É um tumor agressivo, podendo ocasionar dor, edema ou exsudado purulento. Pode reabsorver as corticais ósseas e comprometer estruturas anatómicas adjacentes.
Radiograficamente, este tipo de tumor  apresenta-se com formato redondo ou oval, unilocular e radiolúcido ou como uma lesão multilocular radiolúcida com margens irregulares. A radiolucidez 
poderá estender-se ao corpo, ramo e ângulo da mandíbula. Este tumor pode causar deslocação das raízes de dentes adjacentes, mas raramente reabsorção.
Faz diagnóstico diferencial com: o quisto dentígero, o amelobastoma, o mixoma odontogénico, o tumor odontogénico adenomatóide, o fibroma ameloblástico, entre outros.

Descrição do Caso Clínico: α, 24  anos, sem sintomas, consulta de rotina. Observou-se na Ortopantomografia (Fig. 1) radiolucidez associada ao dente 38 com características clínicas de cisto 
dentígero. Foi aconselhado TAC (Fig.2) para caracterizar os limites da lesão e planear a exérese.Nos cortes da TAC observou-se que o cisto está em íntima relação com o nervo alveolar inferior e 
embora haja preservação das tábuas ósseas vestibular e lingual, estas são bastante finas. A lesão vai desde o corte 153 ao 178.
DESCRIÇÃO DA CIRURGIA
a) Foto inicial do ramo mandibular; b)  Acesso amplo à zona cirúrgica, através de incisões amplas e retalhos mucoperiósseos de espessura total;  c) Osteotomia e descolamento do retalho mu-
coperiósseo; d) A enucleação dos cistos deve ser efetuada sem violação da cápsula,  numa só peça, sem fragmentação, evitando-se, que permaneçam no local aderências, que podem originar 
recidivas;     e) Exodontia do dente 38;     f) Osteotomia periférica com uma broca esférica para eliminar restos da cápsula do cisto;     g) O retalho foi reposicionado, com fecho hermético da ferida 
operatória, permitindo uma cicatrização por primeira intenção e impedindo a infeção secundaria. Sutura com fio de nylan 4’0;   h) Número de antestubos usados;   i) Medição do cisto e dente;  j) 
Frasco com a peça histológica.  k) Imagens histológica: observa-se formação cística revestida por epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado compatível com queratoquisto odontogénico.

Conclusões: A cicatrização ocorreu sem problemas.
Os controlos pós-operatórios devem ser frequentes no primeiro ano. Após este período, aconselham-se controlos anuais ou bi-anuais. No caso do diagnóstico confirmado de queratocisto, os 
controlos deverão manter-se por pelo menos cinco anos.
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Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Educação e qualidade

RESUMO 
Introdução: De forma a obter um contorno gengival natural e harmonioso, o planeamento e execução do alongamento coronário estético deve ter em consideração vários fatores, nomeadamente 
a largura de gengiva queratinizada e a dimensão do complexo dentogengival. O avanço tecnológico, em particular a cirurgia guiada, veio permitir a fabricação de guias que auxiliam o médico den-
tista no procedimento cirúrgico, cumprindo ao mesmo tempo com os critérios pressupostos para a obtenção de bons resultados. Com o auxílio destas guias cirúrgicas o tratamento torna-se mais 
previsível e a obtenção de resultados estéticos mais precisa.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo masculino, saudável, caucasiano, 58 anos de idade, foi encaminhado para a consulta de pós-graduação de Periodontologia, na Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa, para avaliação e planeamento de um alongamento coronário no maxilar superior. Após realização da anamnese, avaliação clínica, radiográfica e realização de 
fotografias clínicas foi verificada a necessidade de alongamento coronário estético dos dentes 16 a 25. A cirurgia foi planeada digitalmente através da sobreposição do CBCT (Cone Beam Computer 
Tomography), previamente prescrito, e o modelo digital contendo o enceramento de diagnóstico. A guia cirúrgica foi desenhada nos programas informáticos Blue Sky Plan® e Autodesk® Mesh-
mixer, e impressa na impressora da 3D Systems ®. Para o procedimento cirúrgico foi feita a elevação do retalho em espessura total e foi feita a ostectomia de forma a contemplar a dimensão do 
complexo dentogengival. Tanto a gengivectomia como a ostectomia foram realizados com o auxílio da guia cirúrgica. Na avaliação aos 2 meses, o procedimento cirúrgico obteve um bom resultado 
clínico, estando de acordo com o prévio enceramento de diagnóstico.

Conclusões: No caso clínico apresentado, o alongamento coronário estético dos dentes 16 a 25 com a utilização de uma guia cirúrgica suportada por dentes, permitiu o alcance dos resultados 
desejados.
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SALA 1 
09:30

Enxerto ósseo com cimento Bond Apatite, uma 
abordagem inovadora

HANDS ON - BIOFIX 

Yahav Amos

“A simplicidade é a sofisticação suprema”.
O objetivo deste curso teórico-prático é introduzir o conceito do cimento ósseo (Sulfato de Cálcio 
Bifásico), as razões por de trás dos seus protocolos cirúrgicos, as suas propriedades e as novas 
possibilidades cirurgias que se nos deparam na sua utilização.
As diferenças entre a utilização do cimento ósseo e os métodos tradicionais de enxerto desafiam 
os paradigmas existentes no campo da regeneração óssea guiada (GBR). Agora, podemos utilizar 
protocolos minimamente invasivos sem utilização de membranas, sem manipulação ou distorção 
dos tecidos moles pois os retalhos sem tenção deixam de ser obrigatórios. O cimento de enxerto 
ósseo permite-nos enfrentar com confiança e simplicidade quase todos os casos de aumento ósseo, 
desde os mais simples até aos mais complicados, fornecendo-nos protocolos que asseguram a 
simplicidade, segurança e predictabilidade de resultados.

Este curso irá focar-se nos procedimentos e protocolos específicos para a utilização do cimento 
ósseo em diferentes tipos cirúrgicos de aumento ósseo. O participante aprenderá a manipular o 
retalho cirúrgico de forma a manter a cirurgia minimamente evasiva e a poder fechar retalhos 
mantendo a tensão (ao contrário da técnica tradicional de GBR). Aprenderá também a trabalhar 
sem ter de utilizar membranas, sem ter de encerrar o retalho completamente, e a entender e evitar 
a relação muscular com o movimento do retalho. Os participantes aprenderão ainda a conseguir 
prever o resultado final da cirurgia, evitando ao mesmo tempo as complicações pós-cirúrgicas 
convencionalmente mais usuais.
 
Objetivos de aprendizagem:
- Como manipular o mínimo possível o retalho melhorando os resultados finais;
- Como eliminar a influencia muscular na estabilidade do retalho;
- Aplicações, técnicas e protocolos do cimento ósseo;
- Técnicas de sutura e de encerramento do retalho com o uso do cimento ósseo;
- Como prever os melhores resultados finais durante a cirurgia.

 Dr. Yahav Amos, Licenciado pela Universidade de Medicina Carol Davila em 

Bucareste, Roménia, em 1992. 

 Em 1993, iniciou a sua prática clínica exclusiva em implantologia, reabilitação 

oral e dentisteria estética em Netanya, Israel.

 Com quase 30 anos de experiência em cirurgia/reabilitação  oral, é orador 

frequente em conferências internacionais e workshops profissionais tendo 

já dado palestras em 4 continentes.

 O Dr. Yahav É também um empreendedor visionário cujo a forma prática de 

pensar aliada a uma extraordinária criatividade levaram ao desenvolvimento 

de uma variedade de ferramentas, acessórios e materiais para implantologia 

e cirurgia oral, incluindo a invenção do cimento ósseo (Sulfato de Cálcio 

Bifásico).

 Em 2019, o Dr Yahav, foi vencedor do prestigioso prémio Edison Awards, 

pela sua criação inovadora, o cimento ósseo, material que veio alterar os 

paradigmas existentes em relação aos procedimentos de aumentos ósseos. 

 É ainda o fundador e CEO da Augma Biomaterials e conselheiro em várias 

empresas internacionais responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologias 

neste campo em constante progressão.
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SALA 3 
09:30

Restaurações estéticas diretas na área posterior e 
otimização do ponto de contato 

HANDS ON - CPM PHARMA 

Paulo Cardoso Monteiro 

Este curso tem como objectivo fazer um update nas técnicas restauradoras directas de dentes 
posteriores, nomeadamente em como conseguir uma fácil e correcta anatomia oclusal e uma face 
proximal e ponto de contacto adequado.

Serão abordados:
• Diferentes tipos de resinas compostas existentes no mercado para restaurações directas em 
dentes posteriores.
• Técnicas de inserção e modelação da resina composta em dentes posteriores.
• Materiais existentes para a obtenção de um adequado ponto de contacto e anatomia proximal 
(sistemas de matrizes).
• Técnica de acabamento e polimento de restaurações directas de dentes posteriores.
• Na prática os participantes terão a oportunidade de manipular e executar passo a passo as 
técnicas e materiais abordados no curso.

 Licenciado em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da 

Saúde Sul.

 Pós-Graduado em Dentisteria Restauradora e Estética pelo Instituto Superior 

de Ciências da Saúde Egas Moniz.

 Mestre em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências das Saúde 

Egas Moniz.

 Diploma em Estudos Avançados pela Universidade de Santiago de 

Compostela, Espanha.

  Coordenador e Docente da Pós-Graduação Internacional em Dentisteria 

Adesiva Minimamente Invasiva da Egas Moniz.

 Director e Coordenador da Pós-Graduação/ Certificação Internacional en 

Reabilitação Adesiva na Egas Moniz (ICAARD) – Malásia. 

 Docente da Pós-Graduação Internacional em Endodontia da Egas Moniz.

 Envolvido na investigação de novos materiais dentários, nomeadamente 

resinas compostas, adesivos dentinários, cerâmicas dentárias e novas 

tecnologias.

 Autor e Co-autor de publicações clínicas e científicas em jornais nacionais 

e internacionais.

 Palestrante na área da Dentisteria Restauradora Estética em mais de 400 

Congressos e Cursos nacionais e internacionais.

 Membro Honorário do grupo Style Italiano.

 Membro Honorário da Sociedade Romena de Estética Dentária.

 Membro eleito do Board da European Society of Cosmetic Dentistry.

 Chairman Português na European Society of Cosmetic Dentistry.

 Certificado de Mérito Dr. Gilson Blitzkow Sydney atribuído pela ABO Goiás, 

Brasil.

 Prática clínica exclusiva em Dentisteria Restauradora Estética.

 Cursos relacionados
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Fotografia dentária com smartphone

Bruno Seabra

Conceito:
Iremos ver tudo sobre a utilização dos smartphones nas consultas em Medicina Dentária, quais 
as vantagens, desvantagens, diferenças, acessórios existentes e iluminação, settings necessários, 
programas indicados, fotografia de retrato, intra-oral, video, e iremos no hands-on realizar todas 
essas imagens.

Highlights:
Material para smartphone | settings | iluminação | intraoral | retrato | video | tips and tricks

 Licenciatura e Mestrado em Medicina Dentária pela FMDUL.

 Docente da FMDUL desde 1999 no Departamento de Imagiologia.

 Prática clínica exclusiva em Reabilitação Oral.

 Curso de Fotografia pelo Instituto Português de Fotografia.

 Pós-Graduação em Marketing Digital pelo ISCTE-INDEG.

 Diretor do LIGHT UP STUDIO – Estúdio Fotográfico Profissional – Lisboa.

 Formador na área da Imagiologia, Fotografia Geral, Fotografia e Marketing 

em Medicina Dentária.

RESUMOCV

169

HANDS ON



04NOV
SALA 2 
14:30

Perfurações radiculares, como prevenir, tratar e 
diagnóstico 

HANDS ON - FKG 

Kleber Carvalho

A expansão da tecnologia NiTi é a sua utilização na Endodontia mediante a instrumentação 3D (XP-
endo® Solutions), em combinação com o uso de bioceramicos TotalFill®.

 2017 – 2021 Doutorado em Endodontia. Universidade de São Paulo – FORP-

-USP

 1995 – 1998 Mestrado em Odontologia. Universidade Metodista de São Paulo, 

UMESP, São Bernardo Do Campo, Brasil

 1990 – 1992 Especialização em Endodontia. Universidade Metodista de São 

Paulo, UMESP, São Bernardo Do Campo, Brasil

 1984 – 1988 Graduação em Odontologia. Universidade Metodista de São Pau-

lo, UMESP, São Bernardo Do Campo, Brasil

 Prática privada exclusiva em Endodontia desde 1988

 Coordenador do curso de Especialização em Endodontia do INEPO – São 

Paulo – SP

 Coordenador do curso de Especialização em Endodontia da FUNORTE – 

Santo André – SP

 Professor de cursos de Endodontia no NEO – Núcleo de Especialidades 

Odontológicas – São Paulo – SP
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Principais aspetos:
Áreas de Utilização/Arquitetura Digital Aberta/Funcionalidades/Previsibilidade/
Apoio Técnico
Nesta formação com três horas de duração, será apresentado um “ecossistema 
digital da “Keystone Dental Group” baseado numa arquitetura totalmente aberta.

Irá aprender:
Novas tecnologias, materiais e técnicas que oferecerão melhores resultados para 
os seus pacientes, resultando num menor número de consultas, menor tempo de 
consulta e custos de produção mais baixos.

Irão ser abordados os seguintes tópicos:
Tratamentos dentários digitais.
Software interativo de planeamento de cirurgia guiada de implantes.
Kit de cirurgia guiada, único e totalmente guiado.
Impressão 3D em clínica.
Fabrico de próteses provisórias imediatas.

 O Dr. Philip Segal é actualmente o Gestor 

Digital CAD/CAM do Keystone Dental Group, 

trabalhando activamente em projectos de 

I&D digital, planeamento 3D, conferências e 

formação em todo o mundo, em nome da KDG.

 Entre 1980 a 1999 foi parceiro de um laboratório 

líder em medicina dentária em Tel Aviv 

e especializou-se na área de Cad/Cam & 

odontologia estética.

 A partir de 1997 foi consultor na NobelBiocare 

com formação e educação a clínicos e técnicos 

de medicina dentária em tecnologias Procera 

cad/cam, NobelGuide e técnica All-on-4.

 Desde 2005 tem dedicado o seu tempo 

exclusivamente ao campo da cirurgia guiada 

por computador, funcionando como mentor e 

instrutor dos softwares NobelGuide, SIMPLANT, 

3Shape Implant Studio & Exoplan.

 Desempenhou um papel de liderança na oferta 

de serviços de planeamento e propostas de 

tratamento 3D com o suporte de software guiado 

por computador e foi palestrante e formador 

tanto a nível nacional como internacional, 

ilustrando a utilização de diagnósticos 3D, 

planeamento de tratamento e tecnologias CAD/

CAM.

 O Dr. Filipe Cyrne licenciou-se na Universidade 

Egas Moniz em Portugal, em 2003, depois de 

concluir a sua formação e especialização em 

Medicina Dentária.

 Em 2005, fundou a clínica dentária Clínica 

Cyrne, onde se dedica às cirurgias guiadas.

 O Dr. Filipe Cyrne começou a realizar todas as 

suas cirurgias guiadas digitalmente em 2013, 

com o objetivo de prestar serviços de elevada 

qualidade e oferecer uma cirurgia altamente 

precisa e minimamente invasiva para os seus 

clientes.

 Desde essa época, têm recorrido a vários 

softwares, incluindo o “digital smile design”. 

design guiado por computador, tecnologia de 

leitura intraoral, impressão 3D e procedimentos 

cirúrgicos guiados.

 O Dr. Cyrne é palestrante tanto a nível nacional 

como internacional sobre os fluxos de trabalho 

nas cirurgias guiadas de implantes na medicina 

dentária.

 É também o fundador, CEO e coordenador 

científico da Digital Cyrne Academy, um 

instituto de medicina dentária digital centrado 

no ensino de fluxos de trabalho digital para 

profissionais da área com particular destaque 

para a cirurgia guiada.
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Tratamentos primários, retratamento e reimplante.
Aplicações clínicas mediante o uso de materiais
biocerámicos TotalFill®

HANDS ON - FKG

Vitor Freitas

Tratamentos primários, retratamento e reimplante. Aplicações clínicas mediante o uso de materiais 
biocerámicos TotalFill®.

 Médico Dentista – Prática exclusiva em Endodontia, Odontopediatria 

 e Microcirurgia Endodôntica.

 Licenciatura em Medicina Dentária – Cespu – ISCS-N (2007).

 Pós-graduação de estética, oclusão e prostodontia – European Implantology 

Center (2008/2009).

 Mestrado em Endodontia pela Universidade Internacional da Catalunha 

(2014).

 Docente nos Cursos de Pós-Graduação de Endodontia – CESPU

 (2017- presente).

 Membro Formador no curso de endodontia Essential Endodontics
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Como tratar peri-implantites com a nova 
tecnologia de eletrolises – Galvosurge

HANDS ON - NOBEL 

Pedro Peña1 e Pedro Santos Silva2

A peri-implantite não é necessariamente sinónimo de fracasso dos implantes 
dentários.

Esta patologia é um dos maiores problemas por resolver em implantologia dentária 
e espera-se que a sua prevalência aumente ao longo do tempo.

Atualmente, é difícil conseguir bons resultados a longo prazo com métodos de 
limpeza de implantes dentários conhecidos, mas o GalvoSurge oferece uma nova 
abordagem.

 Licenciado em Medicina e Cirurgia, 

Universidade de Navarra 1988.

 Licenciado em Odontologia UPV (Lejona, 

Vizcaya 1995).

 F.E.A. em Cirurgia Oral e Maxilofacial. Hospital 

Virgen del Camino, Pamplona.

 Chefe de Serviço: Dr. R. Palomero (1989–1992).

 Professor associado em Cirurgia Oral e 

Maxilofacial. Faculdade de Medicina da 

Universidade de Navarra (1990–1992).

 Maxi-Residency in Implant Dentistry. University 

of Pittsbourgh (Dr. Carl Misch) 1995.

 Fellow and Diplomate, ICOI. (1996).

 Diretor do FIE, Forum Implantológico Europeu, 

(Centro de Formação de Pós-graduação, 

Madrid).

 Mentor e formador do sistema 3i (1994–1996), 

Steri-Oss system (1996–1998), Sistema 

Replace de Nobel Biocare (1998–2006).

 Assessor Médico de Implant Direct (2007–

2013).

 Mentor atual da Nobel Biocare.

 Prática privada em Madrid e Pamplona e Leiria 

(Portugal).

 Autor e coautor de mais de 80 artigos de 

divulgação clínica.

 Palestrante em mais de 100 cursos e 

conferências ministrados em todo o mundo.

 Licenciado em Medicina Dentária, ISCSN-

Norte.

 Cédula Profissional n.º 4694.

 Formação especializada em Implantologia Oral 

– Universidade de Sevilha.

 Experto Universitário em implantologia Oral 

Clínica – Universidade de Sevilha.

 Experto Universitário em Implantologia Oral 

Avançada – Universidade de Sevilha.

 Master em Implantologia Oral – Universidade de 

Sevilha.

 Experto em implantologia Estética, 

Regeneração e Periodontologia Avançada – 

Madrid.

 Master Advances in Implantogy and 

Periodontology, College of Dentistry – New 

York.

 Prática clínica em Cirurgia Oral, Implantologia, 

Reabilitação Oral e Periodontologia.
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Mudança de paradigma: protocolo BOPT sobre implante e 
dente natural para clínicos e técnicos de laboratório

HANDS ON - SWEDEN  & MARTINA 

Filipe Franco de Sousa1 e Lucas Pedrosa2

Este curso pretende capacitar os participantes a:

Entender a biologia associada à técnica BOPT.
Saber as vantagens e o porquê da escolha da técnica tanto sobre dente como sobre implante.
Compreender a possibilidade de resolução de algumas recessões gengivais, sobre dentes, sem 
necessidade de cirurgias muco-gengivais.

 Licenciado Instituto Superior Ciências da Saúde – Sul (2002).

 Diploma in Clinical Periodontology 2010- 2011 (Outorgado por Clínica 

Aparício- Barcelona e Universidade de Gotemburgo- Suécia).

 Certificado Cirurgia Plástica Periodontal e Perrimplantária (UC Madrid) 

(2011).

 Docente na Pós-graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada 

(Cespu 2013 a 2018).

 Pós-Graduação em Implantologia Oral 4ª edição (Cespu 2015/16).

 Computer Dental Diagnosis: The Natural Plane – Udo Plaster (2018).

 Computer- Based Dental Diagnosis (CCD) – Part 2 (2019).

 Curso Protocolo BOPT : Sobre dente e implante 13ª Edição 2019.

CV Lucas Pedrosa

 Mestrado Integrado em Medicina Dentária – FMUC (2013).

 Pós-Graduado em Reabilitação Oral Biomimética Avançada – ISCSEM (2014).

 Curso Modular em Periodontologia – CEPI (2014).

 Pós-Graduado em Implantologia Oral – CESPU (2015).

 Docente na Pós-Graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada – 

CESPU (2014-2020).

 Advanced Course in Implant Dentistry: The Bone Reconstructive Surgery – 

ICLO, Luca de Stavola (2017).

 Computer Dental Diagnosis: The Natural Plane – Udo Plaster (2018).

 BOPT: sobre dentes e sobre implantes – BORG (2019). 
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Gestão e edição de imagem em medicina dentária

 

Bruno Seabra

Conceito
Iremos abordar ao longo deste curso como gerir e editar imagens de forma rápida e simples. Como 
controlar exposição, saturação, contraste, balanço brancos para ter fotos com mesma cor e no 
final podermos comunicar melhor com o laboratório e termos imagens iniciais e finais coerentes, 
prontas a partilhar nas redes sociais. Vamos aprender a exponenciar o nosso trabalho e criar 
imagens únicas controlando as principais ferramentas e conhecendo as diferentes técnicas de 
edição de imagem utilizando o Photoshop. Vamos perceber como controlar a fotografia digital 
desde a sua captura até à sua impressão final.

Highlights
digital darkroom | comunicação e marketing | histograma | edição | presets | limpeza imagem | 
filtros | camadas | acções | marcas-água

Target
Estudantes Saúde Oral
Dentistas
Higienistas Orais
Assistentes Dentários
Técnicos de Prótese Dentária
Fotógrafos Clínicos
Material
Computador portátil com programa edição Photoshop e Camera Raw instalado.

 Licenciatura e Mestrado em Medicina Dentária pela FMDUL.

 Docente da FMDUL desde 1999 no Departamento de Imagiologia.

 Prática clínica exclusiva em Reabilitação Oral.

 Curso de Fotografia pelo Instituto Português de Fotografia.

 Pós-Graduação em Marketing Digital pelo ISCTE-INDEG.

 Diretor do LIGHT UP STUDIO – Estúdio Fotográfico Profissional – Lisboa.

 Formador na área da Imagiologia, Fotografia Geral, Fotografia e Marketing 

em Medicina Dentária.
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Canais curvos e calcificados. Abordagem 
em endodontia

HANDS ON - FKG 

José Costa Gouveia

Abordagem de canais curvos mediante a instrumentação com tecnologia NiTi de ultima geração. 
Sistema RACE EVO®.

 Médico Dentista – Prática exclusiva em Endodontia e Microcirurgia Endo-

dôntica.

 Mestrado Integrado em Medicina Dentária pelo ISCSEM (2010).

 Pós-graduação em Endodontia, pela Faculdade Medicina Dentária da Univer-

sidade de Lisboa (2015).

 Colaborador externo da especialização/ pós-graduação da Faculdade de Me-

dicina Dentária da Universidade de Lisboa.

 Membro formador nos cursos HandsOnEndo:

 Curso Endodontia Para Médicos Generalistas

 Curso Avançado de Endodontia Microscópica).

 Palestrante na área da Endodontia em cursos e congressos/meetings nacio-

nais:

26th Portugal Dental Association Anual Meeting ( 2017)

II Simpósio Anual de Estudantes de Medicina Dentária (SAEMD/ PDSAIAM) ( 

2019)

 Pós Graduação em Endodontia do IUCS CESPU ( 2017, 2018, 2019 )

 Membro da European Society of Endodontology.

 Membro da Sociedade Portuguesa de Endodontologia.
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Um novo protocolo cirúrgico que garante maior 
previsibilidade e maior conforto para o paciente

Pedro Peña1 e Miguel Moura Gonçalves2

Preparado para reformular a implantologia connosco?
Mais do que um mero implante, o Nobel Biocare N1 consiste num sistema 
completo de instrumentos dedicados, componentes protéticos e protocolos 
cirúrgicos concebidos para o auxiliar em todos os passos da implantologia 
moderna.
Este curso, com uma componente teórica e prática, está desenhado para 
transmitir os fundamentos teóricos do sistema Nobel Biocare N1™, a base 
científica e soluções de tratamento e dar confiança aos médicos dentistas para 
tratar mais pacientes.

 Licenciado em Medicina e Cirurgia, 

Universidade de Navarra 1988.

 Licenciado em Odontologia UPV (Lejona, 

Vizcaya 1995).

 F.E.A. em Cirurgia Oral e Maxilofacial. Hospital 

Virgen del Camino, Pamplona.

 Chefe de Serviço: Dr. R. Palomero (1989–1992).

 Professor associado em Cirurgia Oral e 

Maxilofacial. Faculdade de Medicina da

 Universidade de Navarra (1990–1992).

 Maxi-Residency in Implant Dentistry. University 

of Pittsbourgh (Dr. Carl Misch) 1995.

 Fellow and Diplomate, ICOI. (1996).

 Diretor do FIE, Forum Implantológico Europeu, 

(Centro de Formação de Pós-graduação, 

Madrid).

 Mentor e formador do sistema 3i (1994–1996), 

Steri-Oss system (1996–1998), Sistema 

Replace de Nobel Biocare (1998–2006).

 Assessor Médico de Implant Direct (2007–

2013).

 Mentor atual da Nobel Biocare.

 Prática privada em Madrid e Pamplona e Leiria 

(Portugal).

 Autor e coautor de mais de 80 artigos de 

divulgação clínica.

 Palestrante em mais de 100 cursos e 

conferências ministrados em todo o mundo.

 Obteve o Mestrado integrado em Medicina 

Dentária pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra.

 Efetuou várias formações; tal como, a formação 

em Cirurgia Oral pela Universidade de Ciências 

Médicas de Villa Clara, Cuba.

 Diploma em implantologia Clínica: técnicas 

cirúrgicas e procedimentos restauradores pela 

Universidade Complutense de Madrid, Espanha.

 Advanced Surgical Currirulum in Regenerative 

Implant Dentistry pela Universidade Szeged, 

Hungria, Prof. Dr. Istvan Urban.

 Master Clinician Program in Implant Dentistry 

pela Universidade Loma Linda/gIde, Dr. Jaime 

Lozada e Dr. Sascha Javanovic, Los Angeles, 

E.U.A..

 Formação avançada em implantes Zigomáticos 

e Pterigoideos, pelo Dr. Alexander Salvoni, São 

Paulo, Brasil.

 Formação em Implantes Zigomáticos pelo Dr. 

Ruben Davó e Dra. Chantal Malavez, Alicante, 

Espanha.

Aluno da Especialização em Periodontologia e 

Implantologia, na Faculdade de Medicina Dentária 

de Universidade do Porto.

Prática privada em peri-implantologia e 

reabilitação oral no Centro Visage, Viseu. 
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As ferramentas digitais ao serviço da reabilitação 
protética

HANDS ON - HENRY SCHEIN 

Salomão Rocha

A integração da tecnologia digital na prática clínica tem sido gradual, mas também desigual, não 
sendo aproveitada e utilizada com a mesma frequência e proveito pelos médicos dentistas.

A tecnologia digital veio introduzir alterações significativas no diagnóstico, plano de tratamento e 
tratamento. Mais do que uma simplificação de processos, do ponto de vista clínico as ferramentas 
digitais vieram conferir maior previsibilidade e reprodutibilidade. Como qualquer ferramenta, digital 
ou não, há que saber utilizá-la, conhecer as suas limitações e rentabilizá-la.

A previsibilidade da reabilitação oral protética é o trunfo para responder às exigências e expectativas 
dos nossos pacientes. Para isso é necessário um correto diagnóstico, uma planificação adequada, 
uma intervenção multidisciplinar e a antevisão do resultado protético final. O estabelecimento de 
protocolos para as diferentes etapas da reabilitação protética é fundamental.

Durante este curso vai ser dado ênfase à tecnologia digital disponível e importante para as diversas 
etapas que ocorrem durante a reabilitação protética, desde a fase inicial de diagnóstico às diversas 
etapas da reabilitação protética propriamente dita.

 Médico Dentista – Cédula nº 2531 da Ordem dos Médicos Dentistas

 Licenciatura em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da Universi-

dade de Coimbra (F.M.U.C.) – 1999

 Doutorado em Ciências da Saúde, ramo de Medicina Dentária, especialidade 

de Prótese Dentária e Oclusão pela Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra em 2015.

 Especialista em Cirurgia Oral pela Ordem dos Médicos Dentistas.

 Pós-graduado em Reabilitação Oral Protética pela F.M.U.C. – 2004.

 Assistente Convidado da Faculdade de Medicina da U.C. desde 2003.

 Investigador Principal e Co-investigador de vários projetos de investigação.

 Representante da Região Centro no Conselho Diretivo da OMD.

 Membro fundador da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária.

 Membro fundador da Sociedade Portuguesa de Implantologia e Osteointe-

gração (SOPIO).

 Membro fundador da Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária Digital 

(SPMD2).

 Presidente do Conselho Fiscal da SPMD2.

 Secretário da Assembleia Geral da SOPIO. 
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Materiais e protocolos de reconstrução óssea - 
perspetiva atual

HANDS ON - DOUROMED 

Fernando Duarte

O autoenxerto é considerado o padrão ouro em termos de enxerto ósseo, no entanto, existe 
algum grau de morbilidade associado ao local de colheita do mesmo, assim como um conjunto de 
complicações inerentes a cirurgias mais invasivas.
Para procedimentos regenerativos onde a colheita do autoenxerto não seja viável, são necessárias 
alternativas que permitam de forma compatível, fácil e eficaz atingir resultados de excelência.
Programa
Biologia dos Enxertos Ósseos;
Materiais de Enxerto: Cerasorb: Grânulos, Seringa (Paste) e Esponja (Foam);
Materiais de Enxerto: Osbone, Osseolive e Allosorb;
Aplicações clínicas: dentes inclusos, patologia quística, reconstrução de defeitos ósseos 
maxilares e mandibulares, elevação do seio maxilar, envolvimento nervoso, cirurgia de implantes 
e reconstrução estética;
Membranas: Osgide, Epi-Guide e Collaguide;
Membranas de Titânio;
Taxas Reabsorvíveis: Inion Tacks e Não-Reabsorvíveis: T-System;
Base Científica e Evidência Clínica Curasan;
Hands-on em técnicas e materiais de reconstrução óssea.

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD (Ordem dos Médicos Dentistas)

 Pós-Graduado em Cirurgia Oral e Maxilofacial pelo Eastman Dental Institute 

– University College of London

 Mestre em Cirurgia Oral e Maxilofacial pelo Eastman Dental Institute – Uni-

versity College of London

 Master em Laser Dentistry pela Laser & Health Academy – Ljubljana – Eslo-

vénia

 Doutorando na UCL – University College of London

 Certificado em Reabilitação com Implantes Zigomáticos e Reabilitação Oral 

Avançada pelo INEPO – S. Paulo

 Consultor Científico Internacional S.I.N.-Implant System, MTD-MedTechDen-

tal, Curasan e NSK

 Membro do Bord Editorial das Revistas: Scientific Archives of Dental Scien-

ce (SAODS), Science Volks Dentistry (SVOA) e O JornalDentistry

 Coordenador Científico da Clitrofa Education Academy

 Responsável pelo Departamento de Cirurgia Oral-Maxilofacial e Implantolo-

gia da Clitrofa

 CEO e Diretor Clínico da Clitrofa – Trofa – Portugal
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O desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, tecnologias de planeamento digital e 
introdução de novos procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia guiada, tem possibilitado uma 
melhoria da precisão e previsibilidade do tratamento com implantes.
A cirurgia guiada é hoje em dia uma realidade, em que os avanços mais recentes na imagiologia 
tridimensional em combinação com fluido digital tem permitido revolucionar a implantologia.
Este curso ajudará o médico dentista a entender os fundamentos da cirurgia guiada, aquisição e 
compreensão de conhecimentos sobre todos os passos do protocolo guiado, assim como terão a 
oportunidade de praticar a colocação de implantes em modelos, através de uma guia cirúrgica.
O curso teórico-prático tem como objetivos:
Aquisição de conhecimentos gerais sobre o fluido digital em implantologia.
Demonstração e explicação das ferramentas necessárias para a realização da técnica da cirurgia 
guiada.
Aquisição de conhecimentos sobre as etapas envolvidas, do início ao fim, no planeamento e 
colocação de implantes através do protocolo guiado.
Experiência prática da colocação de implantes em modelos através de um kit de cirurgia guiada.

 Licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade de Lisboa com especialidade e Mestrado em Periodontologia e 

implantes pela Universidade de Michigan, USA.

 Doutorado em Periodontologia pela FMDUL onde é, actualmente, Professor 

regente na mesma área de estudo e coordenador da Pós-graduação.

 Diplomate American Board of Peridontology.

 Membro do ICD- International College of Dentists dente 2012.

 Prática em Periodontologia e Cirurgia de Implantes no Instituto de Reabilita-

ção Oral (IRO).

 CV João Miguel Gomes

 Licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade de Lisboa.

 Pós- graduado em Cirurgia Oral pela Universidad de Ciencias de Villa Clara, 

Cuba.

 Pós- graduado em Metodologias do Ensino pela FMDUL onde é docente no 

Departamento de Periodontologia.

 Mestre em Medicina Dentária pela FMDUL e Doutorado em Periodontologia.

 Prática Clínica Exclusiva em Periodontologia e Cirurgia de Implantes no Ins-

tituto de Reabilitação Oral (IRO).
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Cirurgia guiada em implantologia

HANDS ON - BEGO 

Paulo Mascarenhas1 e João Miguel Gomes2



06NOV
SALA 4 
09:30

Guided Biofilm Therapy (GBT) – Profilaxia oral profissional 
eficiente com o máximo conforto para o paciente

HANDS ON - E.M.S. 

Francisco Brandão de Brito

“O biofilme bacteriano é o principal factor etiológico das cáries, das doenças periodontais e das 
complicações biológicas à volta de implantes.
O Guided Biofilm Therapy (GBT) é uma solução minimamente invasiva e previsível, que segue as 
recomendações para a remoção mecânica profissional da placa bacteriana da Federação Europeia 
de Periodontologia e que tem como objectivo a eliminação profissional do biofilme, usando a mais 
recente tecnologia e comprovada pela evidência científica mais actual, com o máximo conforto 
para o paciente.
Conteúdo programático:
Parte 1 – 9h30 às 11h00 (manhã) e 14h30 às 16h00 (tarde)
Guided Biofilm Therapy (GBT)
Esclarecimento e fundamento cientifico dos 8 Passos do Protocolo GBT
Parte 2 – 11h30 às 13h00 (manhã) e 16h30 às 18h00 (tarde)
Hands-On GBT
Curso prático de Guided Biofilm Therapy, incidência sobre questões técnicas de utilização de 
AirFlow®, PerioFlow® e Piezon® PS No Pain.

 Especialista em Periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas

 Especialização em Periodontologia na Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade de Lisboa (FMDUL) em 2008

 Mestrado em Periodontologia na FMDUL em 2010

 Docente da especialização em Periodontologia da FMDUL

 Autor de várias publicações e conferências na área de Periodontologia e 

Implantologia

 Membro do Conselho científico da revista Maxillaris

 Key Opinion Leader da Electro Medical Systems (EMS) em Portugal

 Prática exclusiva em Periodontologia e Implantologia
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06NOV
SALA 1 
14:30

O uso de microscópio na reabilitação oral

HANDS ON - HENRY SCHEIN 

Rodrigo Avelãs Cavaco

A capacidade de ver é fundamental para o diagnóstico, tratamento e prognóstico dos procedimentos 
reabilitadores.
O uso de microscópio potencia o desempenho clínico e melhora a ergonomia de trabalho.
É também uma excelente forma de documentar casos clínicos essencial para a evolução profissional.
Através de casos clínicos irei demonstrar a importância do microscópio no contexto de uma clínica 
dentária.

 Médico Dentista formado pela FMDUL em 2001.

 Pós-graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada.

 Professor na Pós-graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada.

 Palestrante em vários Congressos nacionais e internacionais.

 CEO na Dental Concept.
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06NOV
SALA 3 
14:30

Bone level implants - Long-term experience

HANDS ON - BEG

Francisco Delille

A colocação de implantes bone level é cada vez mais frequente, providenciando resultados estéticos 
e funcionais a longo prazo.
Long-term follow-up;
Técnica de colocação infra-óssea;
Manuseamento de tecidos moles;
Hands-On colocação de implantes Bone- Level em mandíbulas artificiais.

 Licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra.

 Assistente da disciplina Medicina Dentária Preventiva no departamento de 

Medicina Dentária na Faculdade de Medicina de Coimbra, até 2003.

 Palestrante de Cursos a nível nacional e internacional.

 Pós-graduado em Saúde Pública Oral pela Universidade de Sevilha e em 

Advances in Clínical Orthodontics pela New York University.

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD, realiza cursos intensivos e 

especializações em Cirurgia Oral Avançada, Implantologia e Reabilitação 

Oral Fixa.

 Médico Dentista e Director Clínico na Clínica Delille, realiza inúmeras 

publicações científicas em revistas nacionais e internacionais na área da 

Cirurgia Oral.
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06NOV
SALA 4 
14:30

Guided Biofilm Therapy (GBT) – Profilaxia oral 
profissional eficiente com o máximo conforto para o paciente 

HANDS ON - E.M.S. 

Marco Infante da Câmara

O biofilme bacteriano é o principal factor etiológico das cáries, das doenças periodontais e das 
complicações biológicas à volta de implantes.
O Guided Biofilm Therapy (GBT) é uma solução minimamente invasiva e previsível, que segue as 
recomendações para a remoção mecânica profissional da placa bacteriana da Federação Europeia 
de Periodontologia e que tem como objectivo a eliminação profissional do biofilme, usando a mais 
recente tecnologia e comprovada pela evidência científica mais actual, com o máximo conforto 
para o paciente.
Conteúdo programático:
Parte 1 – 9h30 às 11h00 (manhã) e 14h30 às 16h00 (tarde)
Guided Biofilm Therapy (GBT)
Esclarecimento e fundamento cientifico dos 8 Passos do Protocolo GBT
Parte 2 – 11h30 às 13h00 (manhã) e 16h30 às 18h00 (tarde)
Hands-On GBT
Curso prático de Guided Biofilm Therapy, incidência sobre questões técnicas de utilização de 
AirFlow®, PerioFlow® e Piezon® PS No Pain.

 Licenciatura em Medicina Dentária no Instituto Superior de Ciências da Saúde – 

Norte.

 Implant Fellowship in Implant Dentistry New York University College of Dentistry 

NYUCD (USA).

 Pós-graduação em Implantologia Oral e Cirurgia Reconstrutiva pela Fundacion 

Pierre Fauchard otorgado pela American Academy of Implant Dentistry (Spain).

 Certificado Universitário de Cirurgia Oral pela Université Paul Sabatier Toulouse 

(France).

 Diploma Universitário de Cirurgia Maxilofacial pela Université Henri Poincaré 

Nancy (France).

 Mestrado em Cirurgia Oral no Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte.

 Doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela.Credenciamento em 

Implantes Zigomáticos pelo I.N.E.P.O. S.Paulo (Brasil).

 Curso de Manuseamento de tecidos moles na Etident (Peru).

 Curso de Oclusão na Prática Clínica – Dr. Luis Redinha. Curso de Especialização em 

Implantologia oral Universidade de Santiago de Compostela.

 Curso de Perfeccionamiento en Periodoncia Universidad de Santiago de Compostela.

 Professor Auxiliar do Serviço de Medicina e Cirurgia Oral do Instituto Universitário 

de Ciências da Saúde.

 Regente da unidade curricular de Técnicas de Anestesia e Cirurgia Oral no Instituto 

Universitário de Ciências da Saúde.

 Curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores IEFP certificado nº 

F655722/2017.

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD.
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CONFERÊNCIA PATROCINADA



06NOV
AUDITÓRIO D 
16:15

Aprimoramento de Tecidos Moles nas Reabilitações
Complexas com Implantes na Zona Estética

CONFERÊNCIA PATROCINADA - BIOTECH

Hélder Moura

O biofilme bacteriano é o principal factor etiológico das cáries, das doenças periodontais e das 
complicações biológicas à volta de implantes.
O Guided Biofilm Therapy (GBT) é uma solução minimamente invasiva e previsível, que segue as 
recomendações para a remoção mecânica profissional da placa bacteriana da Federação Europeia 
de Periodontologia e que tem como objectivo a eliminação profissional do biofilme, usando a mais 
recente tecnologia e comprovada pela evidência científica mais actual, com o máximo conforto 
para o paciente.
Conteúdo programático:
Parte 1 – 9h30 às 11h00 (manhã) e 14h30 às 16h00 (tarde)
Guided Biofilm Therapy (GBT)
Esclarecimento e fundamento cientifico dos 8 Passos do Protocolo GBT
Parte 2 – 11h30 às 13h00 (manhã) e 16h30 às 18h00 (tarde)
Hands-On GBT
Curso prático de Guided Biofilm Therapy, incidência sobre questões técnicas de utilização de 
AirFlow®, PerioFlow® e Piezon® PS No Pain.

 Licenciado em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde do 

Norte (ISCS-Norte)

 Licenciado em Prótese Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde do 

Norte (ISCS-Norte)

 Master de Implantologia pela Universidade Paris XII

 Master de Implantologia na European School of Oral Rehabilitation lmplantology 

and Biomaterials (ESORIB)

 Curso de Cirurgia Avançada no Núcleo Avançado de Terapêutica Odontológica 

(NATO) – Perú

 Diretor/Formador na SHAPE Dentistry Academy

 Docente do Curso “The veneer effect project” da Shape Dentistry Academy

 Docente no Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS)

 Palestrante convidado em diversos congressos e reuniões científicas a nível 

nacional e internacional

 Diretor Clínico na Hélder Moura Dental Clinics

 Prática Privada na Área de Implantologia, Cirurgia Oral e Reabilitação Estética
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