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MENSAGEM DO BASTONÁRIO

4

Conhecimento e coração

São já mais de três décadas completas de  Congressos da OMD.

No regresso do nosso 31º Congresso a Lisboa — e à possível normalidade pós-pandémica —, a OMD pretende afirmar e reforçar a interdependência da 
Medicina Dentária com as demais especialidades médicas. Preparámos, por isso, um ambicioso programa científico, o qual contará com a participação de 
alguns dos maiores especialistas nacionais e mundiais em diversas áreas.

Quando, há mais de vinte anos, iniciou o processo de criação e reconhecimento de um conjunto de especialidades em Medicina Dentária, a OMD almejava, 
no essencial, obter ganhos substanciais nos cuidados de Saúde Oral prestados aos portugueses. Então como agora, fazemo-lo de acordo com aquele que é 
o mote deste trigésimo primeiro congresso, Art with heart, procurando aprofundar o conhecimento da arte dentária e fazê-lo como manifestação da nossa 
paixão e devoção pela profissão que escolhemos.

Paralelamente, a Expodentária acolherá as mais recentes inovações técnicas deste setor da Saúde Oral e será o epicentro de muitos reencontros  
de colegas.

A especialização médica, sabemo-lo bem, constitui um processo não só inevitável, mas também desejável, tendo em vista o aprofundamento técnico e 
científico e o estabelecimento de pontes sólidas entre a Medicina Dentária e as demais áreas médicas. Num congresso preparado por médicos dentistas 
para médicos dentistas, preocupámo-nos necessariamente em contribuir para o aperfeiçoamento do exercício da nossa profissão. O melhor domínio da 
nossa arte, porém, só fará realmente a diferença se, ao progresso no conhecimento, formos também capazes de fazer corresponder o ímpeto de um coração 
dedicado ao tratamento de cada um daqueles que nos procuram.

Bom Congresso!

Miguel Pavão
Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas
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MENSAGEM COMISSÃO CIENTÍFICA

5

Estimados Colegas

Avizinha-se mais um congresso da OMD. Foi a pensar neste tempo de reencontro e de regresso a Lisboa que a Comissão Científica da Ordem trabalhou 
afincadamente mais um ano em colaboração com a Comissão Organizadora para trazer até si um grande evento. 

A Medicina Dentária vive tempos de manifesto interesse pelo reconhecimento que todos, Médicos, Pacientes e sobretudo Decisores atribuem presentemente 
à importância da saúde oral no bem estar geral de cada individuo. O corolário máximo desta constatação será certamente a agenda 2021 -2031 da OMS, que 
reconhecendo a importância das doenças orais enquanto doenças não comunicáveis com grande impacto na saúde sistémica, das consequências e custos 
societais destas e finalmente das disparidades existentes no acesso aos cuidados de saúde oral por franjas populacionais extremamente significativas, 
exorta toda humanidade a empenhar-se significativamente em fazer da Saúde oral uma prioridade de forma minorar estas ameaças. 

Desta forma e em sintonia com este desiderato a Comissão Científica preparou um programa cujo ethos se centra justamente nas ligações entre a Medicina 
Dentária e as outras especialidades médicas de forma a poder analisar mais aprofundadamente as relações entre saúde oral e geral. Trata-se de um 
programa muito ambicioso em que grandes nomes vão abordar os temas fundamentais da medicina dentária numa perspetiva integrada, multidisciplinar e 
que certamente irá ao encontro das expectativas de todos. 

Aguardamos ansiosamente pela resposta dos colegas a este enorme desafio na certeza de um reencontro em Lisboa que firmará uma vez mais a força da 
Medicina Dentária Portuguesa.

Até Breve!

António Mata
Presidente da Comissão Científica
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MENSAGEM COMISSÃO ORGANIZADORA

O 31º Congresso da OMD vai decorrer na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, nos dias 17, 18 e 19 de Novembro.

Em época pós-pandémica, o encontro anual da Ordem dos Médicos Dentistas retoma em pleno o formato presencial, recupera a jornada pré-congresso e 
introduz no programa uma tónica inovadora: estabelecer a ponte entre a medicina dentária e as outras especialidades médicas.

Ao longo destes três dias, em seis espaços simultâneos, um painel de 110 oradores com grandes figuras de relevo nacionais e internacionais, apresentará 
68 palestras que abordam as mais importantes áreas científicas e 12 sessões para debate de temas socioprofissionais com pertinência para a profissão. A 
este programa juntam-se 22 cursos hands-on e o curso para assistente dentário.

A Expodentária ocupa pela primeira vez a totalidade de um pavilhão, com 10000m2, onde  empresas nacionais e internacionais  estarão distribuídas por 
469 espaços. 

O encontro anual dos médicos dentistas em 2022 pretende ser também um momento de homenagem a todos os profissionais e será abrilhantado por uma 
das mais belas obras de arte contemporânea portuguesa que já correu mundo. Graças à generosidade da artista plástica Joana Vasconcelos, a instalação 
“Coração Independente” estará exposta para ser apreciada por todos aqueles que estiverem presentes neste evento. Esta foi uma grande inspiração na 
construção deste Congresso e esteve também na origem da frase de assinatura desta Comissão Organizadora, Art with heart.

Esta faceta artística, que também está presente em muitos médicos dentistas, pode ser partilhada com todos no Espaço Artístico e Criativo, no stand da 
OMD. Desta forma convidamo-lo a participar e partilhar a sua arte e os seus projetos para além da medicina dentária.

Na sexta-feira dia 18, marcamos encontro com todos os médicos dentistas, congressistas, assistentes dentários e expositores na Festa do Congresso onde 
iremos rever amigos e certamente viveremos, juntos, momentos felizes. 

Foi para si que preparámos este Congresso, estamos à sua espera.

Até breve!

Teresa Alves Canadas
Presidente da Comissão Organizadora 
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Iain Chapple

Discussão

•

•

AUDITÓRIO DAUDITÓRIO D

AUDITÓRIO D | 16:15 - 17:00

17:30

18:30

MEDICINA ORAL

Líquen plano oral
Miguel Ángel González Moles

Discussão

ORAL B
Cirurgia periodontal: da evidência científica à prática clínica
Cristina Lima

•

•

•

SALA 1

17:30

PÓSTERES

Exposição dos pósteres candidatos a prémio

SALA 2

17:30

NA ORDEM DO DIA

Deontologia a pés juntos: 
erro médico e os limites da medicina dentária
Daniel Bulas Cruz
José Frias Bulhosa
Júlio Fonseca
Moderador: Luís Filipe Correia

•

CONFERÊNCIA PATROCINADA | ORAL-B



PROGRAMA CIENTÍFICO

10:30 - 11:00 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

16:00 - 17:30 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

12:30 | AUDITÓRIO A | CERIMÓNIA DE ABERTURA DO CONGRESSO | 13:00 - 14:30 | ALMOÇO | INTERVALO EXPODENTÁRIA

19:00  | INTERVALO EXPODENTÁRIA

AUDITÓRIO A

09:00

IMPLANTOLOGIA

As minhas perspetivas sobre aumento vertical e horizontal
Istvan Urban 
(Nobel Biocare)

•

AUDITÓRIO B

09:00

09:45

ENDODONTIA

Desafios do diagnóstico em endodontia
João Miguel dos Santos
Elaboração do plano de tratamento em endodontia
Pedro Cruz

•

•

AUDITÓRIO C

09:00

ODONTOPEDIATRIA

A mínima intervenção em odontopediatria
José Carlos Imparato

•

AUDITÓRIO D

09:00

REABILITAÇÃO ORAL

Reabilitação 3D segundo o protocolo APR - Antero-Posterior 
Rehabilitation
Luís Jané Noblom 
(BTI)

•

SALA 1

09:00

09:35

10:10

TERAPÊUTICA

Terapêutica com corticoides/outros imunossupressores 
em medicina oral
Soares Almeida
Terapêutica com corticoides/outros anti-inflamatórios em 
medicina e cirurgia oral
Paulo Dias Palmela

Discussão

•

•

•

SALA 2

09:00

NA ORDEM DO DIA

•

AUDITÓRIO A

14:30

CIRURGIA ORAL

Cirurgia oral em pacientes medicamente comprometidos
Roberto Prado

•

AUDITÓRIO B

14:30

16:00

ENDODONTIA

Diagnóstico CBCT
Shanon Patel

Entrega de prémios científicos OMD
(EMS)

•

•

AUDITÓRIO C

14:30

ODONTOPEDIATRIA

Hipomineralização de molares e incisivos, da ciência 
à prática clínica
Jorge Casián Adem 
(Colgate)

•

AUDITÓRIO D

14:30

15:30

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE

Ações judiciais envolvendo a má-prática profissional: uma 
visão geral no Brasil e a importância da atuação pericial
Ricardo Henrique Alves da Silva

Discussão

•

•

•

SALA 1 SALA 2

14:30

NA ORDEM DO DIA

Resiliência económica da medicina dentária 
em tempos de incerteza
Luís Coelho
Rui Constantino
Moderador: Miguel Gomes

•

AUDITÓRIO A

11:00

12:00

IMPLANTOLOGIA

As minhas perspetivas sobre aumento vertical e horizontal
Istvan Urban 
(Nobel Biocare)

Discussão

•

•

AUDITÓRIO B

11:00

11:45

ENDODONTIA

Tratamento endodôntico no paciente geriátrico
Cláudia Sofia Rodrigues

Discussão

•

•

AUDITÓRIO C

11:00

12:00

ODONTOPEDIATRIA

A mínima intervenção em odontopediatria
José Carlos Imparato

Discussão

•

•

AUDITÓRIO D

11:00

REABILITAÇÃO ORAL

•

SALA 1

11:00

11:35

12:10

TERAPÊUTICA

Resistência antimicrobiana em medicina dentária
Maria João Catalão
Interações medicamentosas com relevância na medicina 
dentária
João André Correia

Discussão

•

•

•

SALA 2

11:00

NA ORDEM DO DIA

PNPSO - cheque dentista
António Mano Azul
José Frias Bulhosa
Manuel Nunes
Miguel Pita Alves
Moderador: Inês Monteiro Filipe

•

AUDITÓRIO A

17:30

18:30

CIRURGIA ORAL

Cirurgia oral em pacientes medicamente comprometidos
Roberto Prado

Discussão

•

•

AUDITÓRIO B

17:30

18:30

ENDODONTIA

Diagnóstico CBCT
Shanon Patel

Discussão

•

•

AUDITÓRIO C

17:30

18:30

ODONTOPEDIATRIA

Hipomineralização de molares e incisivos, da ciência 
à prática clínica
Jorge Casián Adem 
(Colgate)

Discussão

•

•

AUDITÓRIO D

17:30

18:05

18:40

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE
Dor oro-maxilo-facial: avaliação médico-legal

Na perspetiva da medicina dentária forense
José Ricardo Ferreira
Na perspetiva da psiquiatria forense
Máximo Fernández Colón

Discussão

•

•

•

SALA 1 SALA 2

17:30

NA ORDEM DO DIA

Conseguem os seguros, planos de saúde e convenções 
assegurar o superior interesse do paciente?
Fernando Ribeiro Mendes
José Gomes
Luciana Coutinho
Luís Filipe Correia
Óscar Gaspar
Moderador: João Luís de Sousa - diretor adjunto do jornal 
Vida Económica

•

Conceitos atuais para cimentação de restaurações indiretas
Marcio Vivan Cardoso 
(GC Ibéria)

Sorrisos imperfeitos: saúde oral em Portugal
António Colaço
António Mano Azul
José Frias Bulhosa
Miguel Pavão
Moderador: Patrícia Mouzinho

A decorrer do intervalo da Expodentária | 16:15 - 17:00

AUDITÓRIO D | 16:15 - 17:00
BIOTECH
Ortodontia digital e a sua previsibilidade na prática clínica
Bruno Almeida Gomes

•

CONFERÊNCIA PATROCINADA | BIOTECH DENTAL



PROGRAMA CIENTÍFICO

10:30 - 11:30 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

16:00 - 17:30 | INTERVALO EXPODENTÁRIA

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

19:00  | INTERVALO EXPODENTÁRIA

AUDITÓRIO A

09:00

PRÓTESE FIXA E BIOMATERIAIS

Gestão da estética branca e rosa - uma abordagem 
interdisciplinar
Irena Sailer
Vincent Fehmer 
(Straumann)

•

AUDITÓRIO B

09:00

ORTODONTIA

A excelência na finalização ortodôntica - dez passos 
para o sucesso
José Nelson Mucha

•

AUDITÓRIO C

09:00

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

Emergências médicas no consultório
Joana Branco Ferrão

•

AUDITÓRIO D

09:00

10:10

INOVAÇÕES EM MEDICINA DENTÁRIA

O papel do microbioma oral na definição de saúde 
no ecossistema oral
Egija Zaura

Discussão

•

•

SALA 1

09:00

NA ORDEM DO DIA

Reunião Plenária do Colégio de Especialidade
de Periodontologia

(admissão exclusiva a especialistas)

•

SALA 2

09:00

NA ORDEM DO DIA

Fórum da Associação Dentária Lusófona (ADL): 
formação em medicina dentária como reforço da 
cooperação lusófona
Angola | Júlia Sá Viegas, Cláudia Cohen 
Brasil | Wilson Chedieck, Juliano do Vale
Cabo Verde | Carmelinda Abu Raya 
Guiné Bissau | Bubacar Embalo, Elizabete Augusto Ié
Moçambique | Paula Ahing
Portugal | António Roma Torres, Maria Llanes

Medicina dentária: profissão de desgaste rápido
Rosário Mexia
Vanessa Silva
Moderador: João Carlos Ramos

•

AUDITÓRIO A

14:30

IMPLANTOLOGIA

Diagnóstico, fatores de risco e complicações 
em implantologia
Manuel Neves
Ricardo Castro Alves

•

AUDITÓRIO B

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva 
interdisciplinar

Apneia do sono na perspetiva da pneumologia
Vânia Caldeira
Apneia do sono - a propósito dos exames do sono
Cátia Reis
Apneia do sono na perspetiva da neurologia
Dulce Neutel
Apneia do sono na perspetiva da pediatria
Rosario Trindade Ferreira
Apneia do sono na perspetiva da intervenção precoce 
médico-dentária e do crescimento facial
Susana Falardo Ramos

•

•

•

•

•

AUDITÓRIO C

14:30

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

Princípios de ergonomia na medicina dentária
Vanessa S. Silva

•

AUDITÓRIO D

14:30

15:30

PRÓTESE REMOVÍVEL

Reabilitação oral em pacientes fissurados
Filipe Moreira
Pedro Nicolau

Discussão

•

•

SALA 1

14:30

NA ORDEM DO DIA

Reunião Plenária do Colégio de Especialidade
de Odontopediatria

(admissão exclusiva a especialistas)

•

SALA 2

14:30

NA ORDEM DO DIA

Quo Vadis, Publicidade?
António Andrade e Silva
Daniel Bulas Cruz
José Frias Bulhosa
Moderador: António Roma Torres 

•

AUDITÓRIO A

11:30

12:30

PRÓTESE FIXA E BIOMATERIAIS

Gestão da estética branca e rosa - uma abordagem 
interdisciplinar
Irena Sailer
Vincent Fehmer 
(Straumann)

Discussão

•

•

AUDITÓRIO B

11:30

12:30

ORTODONTIA

A excelência na finalização ortodontica - dez passos 
para o sucesso
José Nelson Mucha

Discussão

•

•

AUDITÓRIO C

11:30

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

Emergências médicas no consultório
Joana Branco Ferrão

•

AUDITÓRIO D

11:30

12:40

INOVAÇÕES EM MEDICINA DENTÁRIA

Microbioma oral: como promover a simbiose e 
prevenir a disbiose
Alex Mira

Discussão

•

•

SALA 1

11:00

13:00

NA ORDEM DO DIA

Reunião Plenária do Colégio de Especialidade
de Cirurgia Oral

(admissão exclusiva a especialistas)

Entrega dos diplomas aos recém-especialistas:
cerimónia aberta ao público 

•

SALA 2

11:30

NA ORDEM DO DIA

•

AUDITÓRIO A

17:30

18:30

IMPLANTOLOGIA

Diagnóstico, fatores de risco e complicações 
em implantologia
Manuel Neves
Ricardo Castro Alves

Discussão

•

•

AUDITÓRIO B

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva 
interdisciplinar

Apneia do sono na perspetiva da psiquiatria
Ana Santa Clara
Apneia do sono na perspetiva da otorrinolaringologia
Maria Caçador
Apneia do sono na perspetiva da medicina dentária no adulto
André Mariz de Almeida
Apneia do sono na perspetiva da fisioterapia
Paula Moleirinho

Discussão

•

•

•

•

•

AUDITÓRIO C

17:30

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

Sustentabilidade em medicina dentária
Patrícia Almeida Santos

•

AUDITÓRIO D SALA 1 - (16:00 - 17:00)

16:00

NA ORDEM DO DIA

•

SALA 2

17:30

NA ORDEM DO DIA

Proteção de dados e cibersegurança - sugestões para 
uma prática segura
Carlos Jorge Camarinha
Daniel Bulas Cruz
Henrique Necho

•

A decorrer do intervalo da Expodentária | 16:15 - 17:00

AUDITÓRIO D | 16:15 - 17:00
EXAKTUS
Papel da harmonização orofacial no plano multidisciplinar
Rui Fernandes

•

CONFERÊNCIA PATROCINADA | EXAKTUS

Reunião Plenária do Colégio de Especialidade
de Ortodontia

(admissão exclusiva a especialistas)

 NOTA:
 Esta reunião decorre das 16:00 às 17:00, durante o
 intervalo da Expodentária



PROGRAMA CIENTÍFICO

SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Abordagem de canais calcificados: acesso com guia estática - do 
planeamento à abordagem clínica

Hugo Sousa Dias
(FOQUIM DENTAL)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Abordagem de canais calcificados: acesso com guia estática - do 
planeamento à abordagem clínica

Hugo Sousa Dias
(FOQUIM DENTAL)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Atualizando a prática de implantes com cirurgia guiada - uma nova 
implantologia

Andreas Barbetseas
(BEGO Implant Systems)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Navegação dinâmica: da implantologia à endodontia

Ricardo Henriques
(BEGO Implant Systems)

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

GBR como ato cirúrgico do dia a dia 

Pablo Bustillo
(LUSOBIONIC)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

GBR como ato cirúrgico do dia a dia 

Pablo Bustillo
(LUSOBIONIC)

SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6

CURSO HANDS-ON OMD

Incisões e suturas

José Paulo Macedo

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON OMD

Incisões e suturas

José Paulo Macedo

CURSO HANDS-ON OMD

Fotografia e vídeo em medicina dentária 

Jorge Martins Pereira

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Como introduzir a medicina dentária digital na sua clínica

Filipe Cyrne
(BIOFIX)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Cimento de enxerto ósseo – uma abordagem “fora da caixa” na realização 
de aumentos ou reconstruções ósseas, complexas ou simples

José Camelo Ferreira
(BIOFIX)

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

A R-evolução na Endodontia: novas ligas e cimentos biocerâmicos 

Jose Antonio González
(FKG)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

A evolução da eficiência e segurança, na instrumentação e 
obturação tridimensional

Luís França Martins
(FKG)

CURSO HANDS-ON OMD

Fotografia e vídeo em medicina dentária 

Jorge Martins Pereira

SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Reconstrução óssea – materiais e protocolos

Fernando Duarte
(DOUROMED)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Reconstrução óssea – materiais e protocolos

Fernando Duarte
(DOUROMED)

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Guided biofilm therapy

Francisco Brandão de Brito
(EMS)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Terapia dos alinhadores dentro da prática geral - o verdadeiro 
“top choice” para os seus pacientes

Patrícia de Amorim
(SWEDEN & MARTINA)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Mudança de paradigma - preparação vertical: técnica aplicada ao 
implante e dente natural para clínicos e técnicos de laboratório

Lucas Pedrosa
(SWEDEN & MARTINA)

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Matrix, a nova era da reabilitação implanto-suportada 

Joel Teles
(DSI)

09:30 - 11:00 | 11:30 - 13:00

14:30 - 16:00 | 16:30 - 18:00

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Matrix, a nova era da reabilitação implanto-suportada 

Joel Teles
(DSI)

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Guided biofilm therapy

Paulo Campos
(EMS)
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CURSO PRÉ-CONGRESSO | 16 NOV
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16NOV
AUDITÓRIO D 
09:30 ás 18:00

Oclusão e disfunção temporomandibular

CURSO PRÉ-CONGRESSO

Jeffrey P. Okeson

Desordens temperomandibulares (DTM) são um grupo de desordens muscoloesqueléticas do 
sistema mastigatório. Estas desordens são comuns e os médicos dentistas são os primeiros 
fornecedores de cuidados, como tal cada médico dentista deve ter um bom conhecimento para que 
o tratamento mais adequado seja selecionado para o paciente.

Muitas vezes, tratamentos simples fazem uma grande diferença na qualidade de vida do paciente. 
Esta apresentação irá descrever a atual evidência que auxiliará o clínico a fornecer o melhor 
tratamento da DTM. Iremos tentar separar os factos das fantasias na DTM.

O que vai aprender:

- identificar as desordens dolorosas que provavelmente responderão à terapia daquelas que não 
o farão;

- como diferenciar DTM de outras fontes de dor orofacial;
- a relação entre oclusão e DTM;
- a relação entre bruxismo e dor muscular;
- a relação ortopédica mais favorável entre a oclusão e a posição condilar para prótese, ortodontia, 

prostodontia e terapia;
- o uso adequado da terapia com aparelhos oclusais para dores musculares e articulares;
- quando um aparelho oclusal reduz os sintomas da DTM do paciente o que faz a seguir;
- quando considerar referenciar o paciente DTM para outro prestador de cuidados de saúde.

RESUMOCV

 Professor e Reitor da Faculdade de Medicina Dentária, Universidade do 

Kentucky, EUA

 Fundador do Programa de Dor Orofacial da Faculdade de Medicina Dentária 

em 1977

 Mais de 240 publicações na área de oclusão, distúrbios da ATM e dor 

orofacial, para além de 2 livros

 Recebeu múltiplos prémios de ensino incluindo “The Academic Dentist of 

the Year Award” (o maior prémio reconhecido pela Academia, concedido 

em reconhecimento pelos seus esforços mundiais em fornecer educação 

na área da DTM e dor orofacial)
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CONFERÊNCIAS | 17 NOV



09:00

11:30

15:15

17:30

18:30

09:00

09:35

10:10

10:30

12:00

12:30

15:35

17:30

18:45

17NOV | ÍNDICE DAS CONFERÊNCIAS
AUDITÓRIO A

Dor orofacial não odontogénica: um diagnóstico desafiante

Disfunção da articulação temporomandibular, como abordar?

A intervenção da fisioterapia na disfunção temporomandibular e dor orofacial

Discussão

Disfunção temporomandibular, como abordar?

Disfunção da articulação temporomandibular. A perspetiva do otorrinolaringologista

Conceitos osteopáticos das assimetrias cranianas do bebé e a sua relação com a medicina dentária

Discussão

Oclusão09:00

11:30

14:30

15:10

15:50

17:30

17:55

18:20

18:45

Jeffrey P. Okeson

Gabriela Soares Videira

Filipe Videira

Isabel Pereira

António Larroudé

Gonçalo Trafaria

24

25

26

27

28

29

AUDITÓRIO B
Facetas conservadoras em resina composta vs. cerâmica

Facetas conservadoras em resina composta vs. cerâmica

Diagnóstico em medicina dentária: etiologia e significado do desgaste dentário não cariogénico

Refluxo gastroesofágico

Desgaste dentário: do diagnóstico à reabilitação

Discussão

Dentisteria Operatória

Dentisteria Operatória 
Erosão dentária: abordagem multidisciplinar

Jussara Bernardon

Jussara Bernardon

Miguel Fraga Silva

Jorge Canena

Rui Negrão

30

30

31

32

33

14:30

AUDITÓRIO C

Contextualização do problema clínico

Aumento de volume gengival com enxerto gengival livre

Discussão

Técnica de retalho de posicionamento coronário e derivações

Técnica de tunelização 

Discussão

Discussão

A inter-relação entre periodontite e patologias sistémicas

Discussão

Pedro Lopes Otão

Hélder Filipe Oliveira

Tiago Marques

João Reis

Iain Chapple

Iain Chapple

34

35

36

37

38

39

Periodontologia
Técnicas cirúrgicas nas recessões gengivais no  
5º sextante quando, como e porquê?

Periodontologia
A contribuição da periodontologia para os cuidados de saúde oral: abordagem 
personalizada, mudança de comportamento e gestão de risco14:30



09:00

09:00

10:00

11:30

12:05

12:40

14:30

15:30

17:30

18:30

17NOV | ÍNDICE DAS CONFERÊNCIAS
AUDITÓRIO D

A importância da primeira consulta no paciente adulto

Discussão

Sinais de alerta dos cancros cutâneos

Acompanhamento do doente oncológico pelo médico dentista

Discussão

Impactos da multimorbilidade na saúde oral do adulto

Discussão

Líquen plano oral

Discussão

Medicina Dentária Preventiva 
Jorge André Cardoso
Mónica Sofia Fonseca

Osvaldo Correia

Jorge Rosa Santos

José López López

Miguel Ángel González Moles

40

41

42

43

44

Medicina Oral 

Medicina Dentária Preventiva 

Medicina Oral 

SALA 1
Comunicações Orais 

14:30 Pósteres

115

126 09:00

SALA 2

Como atuar numa equipa multidisciplinar:
o papel do médico dentistaNa Ordem do dia 

Comunicação e literacia em medicina dentária - o que
o médico dentista diz é o que os doentes ouvem?11:30

Emigração: opção ou obrigação14:30

Deontologia a pés juntos: erro médico e os limites
da medicina dentária - exposição de doentes17:30

45

47

50

52

CONFERÊNCIA PATROCINADA | ORAL-B
A decorrer no intervalo da Expodentária
AUDITÓRIO D | 16:15 - 17:00
Cirurgia periodontal: da evidência científica à prática clínica
Cristina Lima
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17NOV
AUDITÓRIO A 
09:00

Dor orofacial não odontogénica:
um diagnóstico desafiante

OCLUSÃO 

Jeffrey P. Okeson

O diagnóstico diferencial da dor orofacial é um aspeto bastante desafiante da prática dentária. A 
complexidade de rede neuronal que envolve a região craniocervical estabelece um ambiente para 
muita confusão no diagnóstico. Existem muitas condições que podem mimetizar a dor odontogénica ou 
mastigatória. O tratamento e/ou encaminhamento adequado baseia-se na identificação precisa dessas 
doenças, síndromes e condições clínicas. Esta apresentação irá fornecer uma revisão de conceitos básicos 
atuais dos mecanismos da dor, vias e padrão de referência na cabeça e pescoço. Serão apresentadas as 
características clínicas de 7 diferentes dores de dentes não odontogénicas.

Objetivos educacionais:

Na conclusão desta apresentação, cada médico dentista deve ser capaz de :
Compreender os mecanismos responsáveis pelo encaminhamento da dor nas estruturas orofaciais.
Reconhecer e diferenciar distúrbios comuns de dor orofacial que se podem apresentar clinicamente como 
dor de dentes.
Ser capaz de diferenciar a dor de dente não odontogénica da verdadeira dor de dentes odontogénica. 
Compreender sete tipos distintos de dor de dentes não odontogénica e as respetivas considerações para 
a sua gestão

 Professor e Reitor da Faculdade de Medicina Dentária, Universidade do

  Kentucky, EUA

 Fundador do Programa de Dor Orofacial da Faculdade de Medicina Dentária  

 em 1977

 Mais de 240 publicações na área de oclusão, distúrbios da ATM e dor   

 orofacial, para além de 2 livros

 Recebeu múltiplos prémios de ensino incluindo “The Academic Dentist of  

 the Year Award” (o maior prémio reconhecido pela Academia, concedido  

 em reconhecimento pelos seus esforços mundiais em fornecer educação  

 área da DTM e dor orofacial)
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14:30

Disfunção temporomandibular:
como abordar?

OCLUSÃO 

Gabriela Soares Videira

A disfunção temporomandibular é definida como um conjunto de condições que afetam os músculos 
mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas.

Esta condição clínica cada vez mais prevalente na sociedade atual e com impacto na vida dos doentes tem 
no diagnóstico precoce e na abordagem interdisciplinar e multimodal a chave do sucesso.

Nesta apresentação pretendo sistematizar a avaliação do doente, destacando a sua abordagem clínica 
considerando as guidelines atuais do diagnóstico e do tratamento na perspetiva do médico dentista.

 Licenciada em Medicina Dentária pelo ISCS – SUL em 1999, Portugal

 Especialista em Periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas

 Pós-graduada em Disfunção temporomandibular e Dor Orofacial, Faculdade 

de Sete Lagoas

 Docente convidada na Pós-graduação Disfunção Temporomandibular e Dor 

Orofacial, F. Sete Lagoas

 Docente do Mestrado em Sono da Universidade do País Basco – Espanha

 Mastery Course da Academia Americana de Medicina Dentária do Sono

 Coordenadora Clínica da Medicina Dentária das Unidades do Sul -  Luz 

Saúde

 Cofundadora da SPDOF e coordenadora da Secção do Sono da SPDOF

RESUMOCV



26

17NOV
AUDITÓRIO A 
15:10

A intervenção da fisioterapia na disfunção
temporomandibular e dor orofacial

OCLUSÃO 

Filipe Videira 

A disfunção temporomandibular (DTM) é definida como um conjunto de condições que afetam os músculos 
mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas.

A variedade de sinais e sintomas revela a complexidade desta condição de etiologia multifatorial. Muito 
frequentemente, a DTM está associada a outros sintomas que afetam a região orofacial e cervical, como 
por exemplo cefaleias, sintomas relacionados com o ouvido e disfunção da coluna cervical.

A intervenção da fisioterapia, sendo um tratamento não invasivo, é a primeira opção em cerca de 85 a 90% 
dos pacientes, tem como objetivo diminuir a dor músculo-esquelética, promover um equilíbrio muscular, 
melhorar o controlo motor e maximizar a mobilidade articular através de técnicas específicas de terapia 
manual e exercício terapêutico.

 Bacharelato em Fisioterapia – Instituto Superior de Ciências da Saúde  

Egas Moniz

 Master em Técnicas Osteopáticas do aparelho Locomotor – Escola de 

Osteopatia de Madrid

 Pós-Graduação em Fisiopatologia do Sistema Músculo-Esquelético crâneo--

mandibular, crâneo-cervical e dor facial – Universidad Andrés Bello

 National Academy Sports Medicine Corrective Exercise Specialist
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Disfunção da articulação temporomandibular,
como abordar?

OCLUSÃO 

Isabel Pereira 

A disfunção da articulação temporomandibular (DTM) inclui um conjunto de patologias que afetam a 
mecânica articular e estruturas vizinhas.

A síndrome consequente pode manifestar-se não apenas na face, mas envolvendo outras áreas anatómicas, 
nomeadamente o crânio, a coluna cervical ou os ombros.

A fisiatria foca-se na recuperação da função, pelo que a abordagem de um doente com DTM não se pode 
limitar exclusivamente à articulação.

Análise postural e de estruturas anatómicas que indiretamente afetam a dinâmica articular são necessárias 
para estabelecer o programa de reabilitação eficaz no controlo da dor, na recuperação da funcionalidade e 
na prevenção do agravamento das queixas.

 Licenciatura em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, em 1988

 Especialista em Medicina Física e de Reabilitação, em 1996

 Assistente hospitalar com o grau de Consultor de MFR, desde 2004

 Assistente hospitalar graduada de MFR no Hospital Prof. Dr. Fernando 

Fonseca (2000-)

 Fisiatra na Clínica CUF Alvalade onde é responsável pela consulta de 

Reabilitação da ATM
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Disfunção da articulação temporomandibular.
A perspetiva do otorrinolaringologista

OCLUSÃO 

António Larroudé

Análise dos sinais e sintomas mais frequentes na patologia da ATM no doente ORL.
Conduta perante estes casos e diagnóstico diferencial.

 Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa

 Especialista de otorrinolaringologia

 Diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do H. Luz Lisboa
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18:20

Conceitos osteopáticos das assimetrias cranianas do 
bebé e a sua relação com a medicina dentária

OCLUSÃO 

Gonçalo Trafaria

Uma comunicação que permitirá desenvolver o raciocínio da mecânica do desenvolvimento do crânio, 
entendendo as diferenças básicas do crescimento normal e da disfunção craniana e, a partir destes 
conceitos, entender os mecanismos disfuncionais do crânio do bebé e as suas relações com as assimetrias 
da face e a oclusão.

Perceber o que a ortopedia funcional dos maxilares e a odontopediatria não devem deixar passar na sua 
avaliação para uma melhor intervenção.

 Fisioterapeuta e Osteopata Pediátrico com mais de 18 anos de experiência

 Pioneiro na regulamentação da Osteopatia em Portugal e no exercício 

exclusivo em Pediatria

 Licenciado em Fisioterapia, pela Escola Superior das Tecnologias e da 

Saúde de Lisboa

 Diploma em Osteopatia (D.O.)

 Pós-Graduação em Osteopatia Infantil, pela Universidade Atlântica, Lisboa

 Cursos internacionais: Ostéopathie pédiatrique com Nicette Sergueef, 

Institut Therapie Manuelle Paris com Gilles Barette, DO

 General Osteopathic Council e Foundation for Paediatric Osteopathy
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Facetas conservadoras em resina 
composta vs. cerâmica

DENTISTERIA OPERATÓRIA

Jussara Bernardon

O sorriso vai muito além dos dentes. Conquistar o sorriso dos sonhos proporciona uma alteração imediata 
e visível no comportamento do paciente, elevando consideravelmente sua autoestima.

Dentre os procedimentos odontológicos utilizados para esse fim estão as lentes de contato dental e as 
facetas, que podem ser confecionadas em porcelana ou em resina composta. Saber suas limitações e os 
detalhes que envolvem esses procedimentos é fundamental para ter um tratamento satisfatório.

A tecnologia digital e os scanners intraorais são ferramentas de grande relevância nesse processo, pois 
permitem desenhar sorrisos harmoniosos proporcionando tratamentos muito semelhantes aos dentes 
naturais, além de melhorar a precisão na adaptação marginal das restaurações no momento da confeção 
laboratorial.

O objetivo dessa conferência será apresentar detalhes da transformação de sorrisos com diferentes 
materiais e técnicas, ressaltando as mudanças proporcionadas na vida desses pacientes.

 Mestre e Doutorada em Dentisteria, Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC)

 Professora Associada de Dentisteria, Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC)

 Professora dos Cursos Especialização em Dentística e Imersão em 

Odontologia Estética, ABCD, Florianópolis, coordenados pelo Prof. Luiz 

Narciso Baratieri

 Autora e Colaboradora de 14 livros em diferentes idiomas: Odontologia 

Estética fundamentos e técnica, Soluciones Clinicas, Routes for excellence 

in restorative dentistry, Esthetic and Restorative Dentistry, Inspirations, etc

 Autora e Colaboradora de artigos científicos publicados em jornais 

nacionais e internacionais

 Criadora do método 3S Concept Laminate Veneer
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Diagnóstico em medicina dentária: etiologia e 
significado do  desgaste dentário não cariogénico 

Miguel Fraga Silva

O exercício da medicina dentária tem um contexto singular quando falamos de acompanhamento médico. 
Poucas especialidades têm a legítima possibilidade de realizar uma monitorização preventiva durante 
tanto tempo e com tanta frequência.

Temos assistido ao vertiginoso desenvolvimento de novas técnicas e dispositivos, bem como de uma 
miríade de soluções terapêuticas, sem qualquer indicador de abrandamento evolutivo.
Contudo, continuamos a negligenciar o potencial preventivo da nossa prática.

Neste contexto, o desgaste dentário não cariogénico (DDNC) pode ser entendido como um processo 
fisiológico normal, mas também um processo patológico, consequência comum de uma perturbação 
homeostática, de etiologia variável. Esta distinção assenta na análise da severidade, localização e, 
idealmente, velocidade da progressão do desgaste.

Ao longo desta palestra abordaremos a etiopatogenia do DDNC, particularmente o potencial destrutivo da 
sinergia entre erosão e abrasão ou atrição.
Falaremos de erosão intrínseca e extrínseca, e do papel destrutivo e subvalorizado do refluxo gastro-
esofágico. Procuraremos demonstrar a relevância de um diagnóstico mais abrangente e holístico. Do 
reforço da noção de que uma condição não surge unicamente da presença ou ausência de um factor 
individual, mas de uma perturbação do equilíbrio entre fatores agressores e protetores.

Centraremos este tópico nas potenciais consequências dos efeitos sinérgicos entre refluxo gastro-
esofágico e apneia obstrutiva do sono, xerostomia, bruxismo primário e secundário, stress ou
ansiedade e farmacologia.

 Mestrado Integrado em Medicina Dentária, Faculdade de Med. Dentária, 

Universidade de Lisboa, 2009

 Master em Reabilitação Oral pela Donau-Universitat Krems, Áustria

 Pós-graduado em Reabilitação Implanto-Suportada, Faculdade de Med. 

Dentária, Universidade de Lisboa

 Pós-graduado em Reabilitação Oral e Estética, Clínica Aparício & 

Universidade de Gotemburgo, Suécia

 Young Medical Leaders Program, Católica Lisbon School of Business & 

Economics, Univ. Católica

 Fundador e Coordenador do Serviço de Med. Dent. Hospital Privado 

Santarém/Cuf Santarém, 2011-2018

 Docente Pós-graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada, 

CESPU, Portugal
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Refluxo gastroesofágico

DENTISTERIA OPERATÓRIA
Erosão dentária: abordagem multidisciplinar

Jorge Canena 

RESUMOCV

A doença do refluxo gastresofágico é uma doença crónica, caraterizada por flutuação de sintomas e que 
apresenta um espetro de síndromes associados, entre os quais a erosão dentária.
Nesta conferência discute-se a fisiopatologia da doença do refluxo e o espetro de síndromes a ela 
associados, nomeadamente a erosão dentária como associação estabelecida no contexto dos síndromes 
extra-esofágicos.
Diferentes estudos epidemiológicos sugerem que a doença do refluxo gastroesofágico pode ser um fator de 
risco para a erosão dentária. Discute-se a epidemiologia existente, e qual a melhor abordagem terapêutica.

 Professor de Gastrenterologia da FCML/NMS da UNL

 Coordenador do Serviço Universitário de Gastrenterologia do Hospital Cuf 

Tejo

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva
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Desgaste dentário: do diagnóstico à 
reabilitação

Rui Negrão 

Qual a causa da perda de estrutura dentária? 
Quais opções de tratamento?
Nesta conferência serão abordados os passos essenciais para a reabilitação de casos de desgaste desde 
o diagnóstico ao tratamento.

 Licenciado pela FMDUP

 Pós-Graduação em Dentisteria Estética pela Faculdade Egas Moniz

 Prática clínica privada no Porto
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A região anterior da mandíbula, 5º Sextante, tem frequentemente características como pouca disponibilidade 
de gengiva queratinizada, vestíbulos pouco profundos e inserções musculares como o frio labial, que por 
sua vez pode ter uma inserção alta e dificultar no controlo mecânico da placa bacteriana. Assim, estas 
características anatómicas podem precipitar na ocorrência de recessões mucogengivais, havendo também 
outros fatores, como a posição dentária, a contribuir para o surgimento das mesmas e, consequentemente, 
obrigar à realização de procedimentos de recobrimento radicular ou de aumento dos tecidos moles.

As recessões mucogengivais têm sido alvo de estudo ao longo de várias décadas e há várias classificações 
propostas para as mesmas. De acordo com o grau de progressão da recessão e com o conhecimento 
disponível sobre as técnicas de cirurgia plástica periodontal, são expectáveis diferentes resultados com 
maior ou menor grau de previsibilidade. Assim,  a correta condução de cada caso pode envolver tratamentos 
com abordagens multidisciplinares e é importante notar que o recobrimento radicular completo em 
determinadas situações clínicas pode não ser o objetivo final do tratamento.

 Mestrado Integrado em Medicina Dentária – IUCS

 Pós-Graduação de Especialização em Periodontologia e Implantes – FMDUL

 Aluno de Doutoramento em Medicina Dentária – Especialidade de 

Periodontologia – FMDUL

 Assistente do Departamento de Periodontologia – FMDUL
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PERIODONTOLOGIA
Técnicas cirúrgicas nas recessões gengivais no
5º sextante quando, como e porquê?
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Aumento de volume gengival com enxerto 
gengival livre
Hélder Filipe Oliveira 

Nesta conferência, serão abordadas as possíveis indicações do aumento do volume gengival com recurso 
a enxerto gengival livre como tratamento cirúrgico das recessões gengivais no 5º sextante.

Com recurso à literatura clássica, desde uma perspetiva histórica até à mais recente literatura, o tema será 
abordado por forma a tentar gerar um consenso sobre as possíveis indicações desta técnica cirúrgica no 
tratamento destas situações clínicas, à luz do conhecimento atual.

 Licenciado em Medicina Dentária – Universidade Fernando Pessoa (2003-

2009)

 Curso de “Experto en Periodoncia” – Universidade de Santiago de 

Compostela (2011)

 Pós-graduado em Periodontologia – Universidade de Gotemburgo (2011-

2014)

 Certificado de especialista em Periodontologia pela Federação Europeia de 

Periodontologia

 Especialista em Periodontologia, pela Ordem dos Médicos Dentistas

 Docente da disciplina de Periodontologia do Mestrado Integrado em 

Medicina Dentária – FCS-UFP

 Professor convidado do “Máster en Periodoncia e Implantología” – UEMC e 

Universidad de Sevilla

 Autor de várias conferências a nível nacional e internacional
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Técnica de retalho de posicionamento 
coronário e derivações
Tiago Marques

A cirurgia periodontal plástica está sujeita a uma grande pressão científica e clínica para melhorar as 
técnicas cirúrgicas de tratamento das recessões gengivais.
Presentemente, a melhor e mais recente opção de tratamento das recessões gengivais, está relacionada 
com a técnica que permita obter os melhores resultados na perspetiva da quantidade e qualidade.
O tratamento de recessões gengivais no maxilar superior é guiado por princípios estéticos bem definidos, 
os incisivos inferiores devem ser diagnosticados e tratados por motivos funcionais. As técnicas de 
reposicionamento coronário e as suas derivações mostraram evidência no recobrimento radicular no 
maxilar superior, enquanto nos incisivos inferiores a sua aplicação ainda carece de evidência cientifica.
Critérios de sucesso qualitativos como a textura, a cor, a integração, o contorno marginal e a formação 
de tecido cicatricial são cada vez mais importantes. O objetivo final do recobrimento radicular pode ser 
descrito como o recobrimento das recessões com sondagens mínimas e bons resultados estéticos.

 Especialista em Periodontologia

 Assistente Convidado de Periodontologia na Universidade Católica 

Portuguesa

 Assistente Convidado de Medicina Oral na Universidade Católica Portuguesa

 Doutorando em “Cirugía y Odontoestomatología” na Universidade de 

Salamanca
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Na Cirurgia Plástica Periodontal, a correta avaliação clínica da situação inicial associada a um design de 
retalho em túnel com abordagem microcirúrgica permite a obtenção de ótimos resultados estéticos.
A utilização de instrumental adequado, a utilização de ampliação com recurso a lupas prismáticas ou 
microscópio, o respeito pela biologia e anatomia dos tecidos durante a sua incisão, manipulação e sutura 
são essenciais.
A execução do retalho de espessura parcial recorrendo à tunelização permite libertar a mucosa dos planos 
musculares mais profundos sem necessitar de incisões verticais de descarga evitando a formação de 
tecido cicatricial, bem como uma desarmonia entre a zona intervencionada e os tecidos circundantes.
A associação de um enxerto de tecido conjuntivo está descrito como associado à manutenção do 
posicionamento da margem gengival com melhores resultados a médio/ longo prazo.
Abordaremos os parâmetros para decidir de forma criteriosa o local dador para a recolha do tecido 
conjuntivo e a adequada técnica de sutura para o inserir, manipular e estabilizar no interior do túnel.
A técnica será descrita passo a passo, serão referidas as limitações, complicações e a correta resolução 
das mesmas.

RESUMOCV

Técnica de tunelização

PERIODONTOLOGIA
Técnicas cirúrgicas nas recessões gengivais no
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 Especialista em Cirurgia Oral – Ordem dos Médicos Dentistas

 Licenciatura em Medicina Dentária ISCS-Universidade Egas Moniz

 Academic Expert in Functions and Disfunctions ot the Masticatory Organ

Donau Universitat.

 Mestrado Integrado em Medicina Dentária Universidade Egas Moniz.

 Hurzeler/Zhur Education Full Curriculum : Advanced Surgical Procedures 

in Periodontology and Implant.

 Master Course in GBR and Sinus Grafting Procedures Universidade de 

Berna.

 Expert in Periodontal and Peri-implant Microsurgery SwissPerio Education 

– Full Curriculum.
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14:30 Iain Chapple

Metas e objetivos
1. Descrever a lógica por trás da avaliação de risco e o seu papel na prática preventiva contemporânea.
2. Demonstrar o impacto do biofeedback personalizado, no comportamento do paciente e nas medidas 

clínicas de saúde oral.
3. Demonstrar que a prevenção baseada no risco é a pedra basilar da medicina dentária preventiva do 

século XXI.

Resultados de Aprendizagem:
1. Compreender o motivo da avaliação de risco ser central para a prática de cuidados individualizados 

centrados no paciente.
2. Valorizar as aprendizagens da pandemia COVID-19 e a sua influência no curto e longo prazo.
3. Estar ciente da abordagem escalonada/faseada para o tratamento baseado em evidências da diretriz 

clínica S3-Level/Nível-S3 para periodontite Estadio I-III e o papel principal da avaliação de risco no 
Passo 1.

4. Compreender o impacto do biofeedback individualizado na compreensão e envolvimento do paciente no 
seu próprio regime de saúde oral e o impacto nos resultados clínicos da doença

5. Valorizar a avaliação de risco na informação dos caminhos de atendimento na prática de medicina 
dentária contemporânea e de como ela sustenta a mudança de modelos de cuidados reparadores para 
modelos de bem-estar.

6. Ter uma visão do impacto médico-legal da avaliação de risco para prevenção.

RESUMOCV

A contribuição da periodontologia para os cuidados 
de saúde oral: abordagem personalizada, mudança 
de comportamento e gestão de risco

PERIODONTOLOGIA

 Diretor de Investigação do Instituto de Ciências Clínicas, ex-diretor 

da Faculdade de Medicina Dentária (2016-2020) da Universidade de 

Birmingham, Reino Unido

 É autor de 13 livros didáticos e 35 capítulos

 Foi Presidente do Grupo de Investigação Periodontal da IADR (2006-2007); 

foi Tesoureiro da Federação Europeia de Periodontologia (EFP) (2007-2013) 

e atualmente Workshop co-chair (2008-atual)

 Presidente do Comité Científico Consultivo; Secretário-Geral (2016-2019) e 

Presidente do BSP (2014-2015)

 Prémios: Medalha Tomes do Royal College of Surgeons (2011); Distinguished 

Scientist da IADR (2018); Eminência da EFP (2022)

 Lidera o Grupo de Investigação Periodontal de Birmingham

 Mais de 230 artigos

 Lidera um serviço de periodontologia regional e um serviço nacional para 

adultos com Epidermólise Bolhosa
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Morte por comorbidade: há um papel para a periodontite?

Metas e objetivos
1. Partilhar a verdade sobre as relações sistémico-periodontais de acordo com a evidência atual.
2. Visualizar o impacto da periodontite como doença crónica não transmissível (DCNT) usando animações 

de vídeo.
3. Fornecer a base de evidência para a relação entre periodontite e doenças sistémicas.
4. Vislumbrar o futuro papel da equipa de saúde oral na gestão médica dos seus pacientes.

Resultados de Aprendizagem
No final desta palestra os participantes serão capazes de:
1. Compreender o impacto da periodontite severa na esperança de vida.
2. Ser capaz de discutir e explicar com confiança aos pacientes o impacto da saúde oral na saúde geral 

sem alarmá-los.
3. Compreender como a periodontite pode estar causalmente envolvida nas DCNT sistémicas do 

envelhecimento.
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A inter-relação entre periodontite e 
patologias sistémicas

PERIODONTOLOGIA

 Diretor de Investigação do Instituto de Ciências Clínicas, ex-diretor 

da Faculdade de Medicina Dentária (2016-2020) da Universidade de 

Birmingham, Reino Unido

 É autor de 13 livros didáticos e 35 capítulos

 Foi Presidente do Grupo de Investigação Periodontal da IADR (2006-2007); 

foi Tesoureiro da Federação Europeia de Periodontologia (EFP) (2007-2013) 

e atualmente Workshop co-chair (2008-atual)

 Presidente do Comité Científico Consultivo; Secretário-Geral (2016-2019) e 

Presidente do BSP (2014-2015)

 Prémios: Medalha Tomes do Royal College of Surgeons (2011); Distinguished 

Scientist da IADR (2018); Eminência da EFP (2022)

 Lidera o Grupo de Investigação Periodontal de Birmingham

 Mais de 230 artigos

 Lidera um serviço de periodontologia regional e um serviço nacional para 

adultos com Epidermólise Bolhosa
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Subdiagnóstico e diagnóstico tardio do 
cancro oral

Jorge André Cardoso
Mónica Sofia Fonseca

17NOV
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09:00

A primeira consulta em medicina dentária reveste-se de uma importância fulcral do ponto de vista clínico. 
Esta consulta é determinante para o exercício de uma Medicina Dentária mais rigorosa e mais centrada 
no interesse do paciente.
Nesta apresentação serão focados aspetos práticos para implementação e sistematização desta consulta:
– História clínica – como realizar;
– Consulta de Urgência (presencial vs não presencial);
– Principais problemas de saúde e impacto na decisão terapêutica: Diabetes, Doença coronária, Doença 

Renal Crónica, Endocardite, Alergias medicamentosas;
– Comunicação clara, útil e no primordial interesse do paciente baseada em aspetos éticos e deontológicos;
– Treino da equipa médica e auxiliares;
– O Plano de Tratamento – quando e como apresentar;
– Uma clínica com e sem Exame Inicial protocolizado – diferenças a curto, médio e longo prazo.

Jorge André Cardoso (1)
 Médico dentista pela FMDUP

 Mestrado em Prostodontia pelos Kings College, Londres

 Tutor no Mestrado em Estética Dentária, Kings College, Londres

 Exercício de clínica privada dedicada a prostodontia e reabilitação 

interdisciplinar

Mónica Sofia Fonseca (2)
 Mestrado Integrado em Medicina – Faculdade de Medicina de Lisboa

 Especialista em Medicina Geral e Familiar

 Competência em Medicina Aeronáutica – Conselho Nacional Ordem dos 

Médicos

 Licenciatura em Medicina Dentária – Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto

RESUMOCV
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AUDITÓRIO D
11:30 Osvaldo Correia

A incidência dos diferentes cancros da pele têm vindo a aumentar. Em Portugal, surgem atualmente 
mais de 13.000 novos casos por ano, sendo mais de 1.000 os casos de Melanoma. Para além de fatores 
genéticos e fotótipo, destacam-se fatores ambientais, em particular a exposição aos Ultravioleta (UV) B 
e A de forma cumulativa, seja em atividades recreativas ou profissionais ou a exposição a solários, bem 
como a imunossupressão.
Das lesões percursoras de cancros da pele, destacam-se as queratoses actínicas, principais percursores 
dos Carcinomas Espinocelulares, o segundo cancro da pele mais frequente, com potencial de envolvimento 
ganglionar e sistémico. Os Carcinomas Basocelulares constituem os cancros da pele mais frequentes, 
cuja malignidade é sobretudo local. Os Melanomas sendo menos frequentes são os potencialmente mais 
graves pelo risco de metastização sistémica se não forem excisados numa fase inicial.
A maioria dos Carcinomas ocorrem na face, couro cabeludo e pescoço. É essencial o reconhecimento 
clínico e diagnóstico precoce das diferentes formas de cancros da pele, sendo a Dermatoscopia importante 
no diagnóstico diferencial e a histopatologia indispensável perante qualquer dúvida diagnóstica. O 
tratamento precoce e eficaz é essencial para um bom prognóstico. Na mucosa labial e bucal para além dos 
fatores genéticos e UVs, os antecedentes tabágicos, alcoólicos e infeção HPV são fatores relevantes na 
etiopatogenia dos Cancros da Mucosa Oral, em particular nos Carcinomas Espinocelulares.

 Curso Medicina FM Porto, (1985). Especialista em Dermatologia e 

Venereologia e Farmacologia Clínica

 Docente de Imunologia Clínica, desde 1986, da Faculdade Medicina Porto. 

Atualmente Professor Afiliado

 Trabalhou em Dermatologia no Hospital São João (Porto) até 1994, depois 

no IPO do Porto, até 2001 

 Exerce medicina privada desde 1993. Diretor Centro Dermatologia 

Epidermis (www.epidermis.pt), Porto

 Coordenador Campanhas Prevenção Cancros Pele da APCC (www.

apcancrocutaneo.pt), de 2002 a 2020

 Organizou durante 18 anos (2003 a 2020) cursos sobre Prevenção de 

Cancros da Pele

 Possui 116 publicações (Researchgate), em diversas áreas da Dermatologia,

 com mais de 4.900 citações

RESUMOCV
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AUDITÓRIO D
12:05 Jorge Rosa Santos

1. Observação e tratamento antecedendo os tratamentos oncológicos
 a. Avaliação prévia ao tratamento definindo uma estratégia e um agendamento terapêutico individualizado;
 b. Identificar e tratar a doença periodontal, cáries e lesões da mucosa;
 c. Identificar e eliminar a origem de eventual lesão oral por traumatismo dentário ou pela presença de 

próteses mal adaptadas;
 d. Aconselhamento de higiene oral e de prevenção da desmineralização dentária e do aparecimento de 

cáries.

2. Radioterapia
 a. Observação e tratamento antes, durante e depois do tratamento com radioterapia com abordagem 

diagnóstica e terapêutica das complicações.

3. Quimioterapia
 a. Observação e tratamento antes, durante e depois do tratamento com quimioterapia.

4. Cuidados a ter nos doentes submetidos a transplantes de medula

5. Aconselhamento geral do doente oncológico

6. Aconselhamento específico nos grupos pediátricos

 Diretor do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do IPOLFG (1995-

2020)

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia (1998-2000) 

  Presidente e Fundador do Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e 

Pescoço (2010-2014) 

 Professor Convidado de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa 

(2005-2020) 

 Professor Convidado da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa (1987-

2000)

  Professor Convidado de “Oncologia oral” no I Superior de Ciências da 

Saúde Egas Moniz (2000-2010)

RESUMOCV
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AUDITÓRIO D
14:30 José López López

As mudanças demográficas refletem o envelhecimento da população de forma incremental, além disso, 
essa parcela da população demanda cada vez mais atendimento odontológico em todos os níveis. Assim, é 
lógico pensar que a medicina dentária nasceu com o objetivo de cuidar da saúde oral dos nossos idosos e 
conhecer os fatores relacionados ao envelhecimento bucal. O seu desenvolvimento como disciplina implica 
uma nova filosofia de tratamento oral na prestação de cuidados dentários a doentes idosos, sobretudo os 
frágeis, confinados ao seu domicílio ou institucionalizados.
Nesta palestra pretendemos abordar de forma multidisciplinar os vários aspetos que englobam a saúde oral 
e o tratamento dentário do idoso. Primeiramente, serão abordados os aspectos médicos, farmacológicos 
e psicológicos que compõem o perfil sistêmico do idoso. Aspectos relacionados às doenças orais, como 
cárie radicular, doença periodontal crônica avançada, xerostomia e lesões orais (candidíase, cancro oral) 
serão tratados com mais detalhes. Por fim, resumiremos o estado atual do tratamento dentário específico 
em pacientes idosos, de uma perspetiva integrativa preventiva, cirúrgica, conservadora, protética e 
implantológica.

 Professor de Medicina e Ciências da Saúde (School of Dentistry). 

Universidade de Barcelona, Espanha

 Doutor em Medicina e Cirurgia. Universidade de Barcelona, Espanha

 Especialista em Estomatologia

 Professor a tempo total em Patologia Oral (UB, Espanha)

 Mestre em Medicina Oral (UB, Espanha)

 Mestre em Implantologia Clínica. Universidade de Sevilha, Espanha

 Diploma em Medicina Oral. Universidade de Valência, Espanha

 Diploma em Patologia das Glândulas Salivares. Universidade de Valencia, 

Espanha

 Diploma em Bioética. Universidade Ramon Llull. Barcelona, Espanha

 Diploma em Odontologia Legal e Forense (UB, Espanha) especialista em 

Medicina Ocupacional (UB, Espanha)

 Diploma em Medicina de Acompanhamento (UB, Espanha)

 Certificado em Atitude Pedagógica, UAB, Espanha

 Codiretor do Master in Oral Medicine and Dental Radiology. (UB, Espanha)

 Codiretor do Master of Dentistry Oncology patients and 

Inmunocompormetidos, Espanha

 Codiretor do Master of Medicine, Surgery and Implantology.(UB, Espanha)

 Investigação no Oral Health and Masticatory System Group (Bellvitge 

Biomedical Research Institute) IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona 08907, Espanha

RESUMOCV
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AUDITÓRIO D
17:30 Miguel Ángel González Moles

O líquen plano oral (LPO) é classificado como uma doença crónica de etiologia desconhecida, provavelmente 
autoimune. A evidência recente aponta para a sua notável frequência, afetando aproximadamente 1% 
da população geral com maior prevalência na Europa do que em outras áreas do mundo. O risco de 
desenvolver LPO aumenta progressivamente e significativamente após os 40 anos de idade.

Hoje sabemos que o LPO aparece frequentemente relacionado com outros processos clínicos entre os 
quais distúrbios emocionais, algumas doenças autoimunes, diabetes, doenças hepáticas, etc., sendo estes 
os mais importantes. Relativamente às suas manifestações e apresentação clínica, existe atualmente um 
elevado nível de controvérsia sobre a possível consideração de algumas formas especiais de LOP, entre 
as quais estão as chamadas lesões liquenóides orais, reações liquenóides, estomatite ulcerativa, entre 
outros.

Há atualmente controvérsia quanto aos procedimentos de diagnóstico necessários, aconselháveis ou 
obrigatórios, para chegar ao diagnóstico desta patologia. LOP é atualmente considerado uma desordem 
oral potencialmente maligna cujo risco de progressão para cancro é de aproximadamente 1% dos casos, 
com alguns fatores predisponentes e, em muitos casos, fatores controversos, entre os quais destaca-
se a presença de displasia epitelial. Por fim, o tratamento e a gestão OLP também é complexo e não há 
diretrizes universalmente aceites para a aplicação de medicamentos, essencialmente corticosteróides 
tópicos.

Esta conferência apresentará a evidência disponível sobre os mais controversos aspetos desta doença, 
alguns dos quais foram relatados pelo conferencista, bem como a sua experiência pessoal com esta 
doença.

 Graduado em Medicina e Cirurgia, Universidade de Granada

 Doutor em Medicina e Cirurgia na Universidade Granada

 Especialista em Estomatologia na Universidade de Granada

 Professor Titular na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Granada (área de Medicina Oral)

 Ex-Diretor do Departamento de Estomatologia da Universidade de Granada

Responsável pelo “CTS 392 Research Group” (Junta de Andalucía) 

(Investigação em “biopatologia do carcinoma espinocelular oral”)

 Membro do grupo Cochrane para “Oral Cancer Diagnostic Review”

 Membro do grupo colaborativo da “World Health Organization” para o estudo 

de desordens orais potencialmente malignas

 Incluído no top 2% de investigadores mais influentes do mundo (index 

publicado pela Stanford University, California (Plos Biology, 2020))

 Editor Associado das revistas Oral Diseases e Cancers

 Autor de 176 publicações (Index H: 43 (google scholar))

 Autor do livro “Oral precancer and cancer” (Medical-dental Advances 

Editions)

 Palestrante em congressos nacionais e internacionais (Reino Unido, 

Portugal, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Perú, Arábia Saudita)
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 Médico Dentista FMDUL – 1992

 Pós Graduado em Prostodontia New York University College

 Dentistry – 1997

 Assistente Convidado da Especialização em Prostodontia FMDUL

 Professor convidado do Mestrado em Reabilitação Oral ISCN-Norte

 Membro do American College of Prostodontists

 Fellow do International Team for Implantology

João Sobral Oliveira | Luís Redinha | Sandra Marques 
Moderador: Susana Falardo Ramos

 Licenciado em Ortóptica pela E.S.S.E.M.

 Pós-Graduação em Iridologia I.P.N.

 Mestrado Optometria Aplicada U.B.I.

 Monitor de Estágio Acadêmico E.S.T.S.

CV João Sobral Oliveira CV Luís Redinha 

17NOV
SALA 2
09:00

Como atuar numa equipa multidisciplinar:
O papel do médico dentista

NA ORDEM DO DIA 

A dor orofacial, com exclusão da dor de origem dentária 
e de tecidos moles e duros da cavidade oral, é talvez 
a patologia mais complexa e menos aprofundada 
na Medicina Dentária contemporânea. Neste fórum,  
pretendemos dar a conhecer o trabalho da nossa equipa 
que envolve Médicos
Dentistas, Fisioterapeutas e Ortoptistas na abordagem 
ao diagnóstico e tratamentos destes pacientes
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

 Especialista em Medicina Interna

 Sleep Expert pela European Sleep Research Society

 PhD Fellow em Psicologia da Emoção na UCP

CV Sandra Marques

17NOV
SALA 2
09:00

Como atuar numa equipa multidisciplinar:
O papel do médico dentista

NA ORDEM DO DIA 

João Sobral Oliveira | Luís Redinha | Sandra Marques 
Moderador: Susana Falardo Ramos

A dor orofacial, com exclusão da dor de origem dentária e de tecidos moles e duros da cavidade oral, é talvez a patologia 
mais complexa e menos aprofundada na Medicina Dentária contemporânea. Neste fórum,  pretendemos dar a conhecer 
o trabalho da nossa equipa que envolve Médicos
Dentistas, Fisioterapeutas e Ortoptistas na abordagem ao diagnóstico e tratamentos destes pacientes

RESUMO
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Célia Carneiro | Maria Llanes | Miguel Arriaga | Paulo Santos
Victor Assunção | Moderador: Luís Luís de Sousa

17NOV
SALA 2
11:30

Comunicação e literacia em medicina dentária - o que o 
médico dentista diz é o que os pacientes ouvem?

NA ORDEM DO DIA 

 Chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-estar na Direção-Geral

 da Saúde. Doutorado em Psicologia,

 Coordenação de projetos na área da Promoção da Saúde, Literacia 

 e Implementa Políticas de saúde

 Expert em comunicação de Crise de risco e intervenção 

 psicossocial situações de crise e emergência

 Membro da Task Force da DGS para resposta à COVID-19. e Task 

 Force para as Ciências Comportamentais

 Professor Auxiliar na Faculdade de Ciências da Saúde da 

 Universidade da Beira Interior,

 ESDRM e da Universidade Católica Portuguesa.

 Investigador com vários artigos publicados. Colabora em diferentes 

 grupos de peritos internacionais

 Vencedor do prémio Nacional de Saúde Pública 2018.

CV Maria Llanes CV Miguel Arriaga
 Licenciatura em Medicina Dentária pelo ISCS-Norte, Master em 

 cirurgia oral e implantologia SPCO.

 Coordenadora do grupo de literacia e saúde oral da OMD.

 2017 e atual Comissão Política, Coordenadora das MSD PF, 2017-

2021 vereadora CMPF, Dep.  Municipal.

 Comissária da comissão alargada da CPCJ de Paços de Ferreira.

 Instrutora Master Mind pela Fundação Napoleon Hill.

 Conselheira da OMD, vice-presidente concelho geral da OMD.

CV Célia Carneiro 
 Médica dentista pela UAX em 2004

 PhD pela Universidade Complutense de Madrid 2013

 Especialista em Medicina Dentária Preventiva pela UCM 2005

 Máster em Implantologia Straumann 2006

 Diploma Sociedade Espanhola de Periodontologia e Implantes 2016

 Professora Auxiliar convidada de Medicina na Universidade do 

 Algarve 2014 e 2019

 Colaboração docência em Epidemiologia e Saúde Pública UCM 

 2004  a 2013

 Autora e coautora de diversos trabalhos publicados em revistas/ 

 congressos e livros
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CV Paulo Santos

17NOV
SALA 2
11:30

Comunicação e literacia em medicina dentária - o que o 
médico dentista diz é o que os pacientes ouvem?

NA ORDEM DO DIA 

 Professor Auxiliar na Faculdade de Medicina Dentária da 

 Universidade de Lisboa

 Professor Adjunto Convidado na Escola Superior de Saúde de 

 Portalegre

 Co-coordenador da Rede Académica de Literacia em Saúde

 Licenciado em Higiene Oral pela Universidade de Washington, 

Seattle, EUA

 Mestre em Nutrição e Dietética pela Universidade the León

 Doutorado em Ciências e Tecnologias da Saúde – Ramo de Higiene 

 Oral, pela FMDUL

 Autor e Colaborador de artigos científicos publicados em revistas 

nacionais e internacionais

CV Victor Assunção

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Célia Carneiro | Maria Llanes | Miguel Arriaga | Paulo Santos
Victor Assunção | Moderador: Luís Luís de Sousa

 Professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

 Especialista em Medicina Geral e Familiar com competência em 

Geriatria

 Investigador CINTESIS | RISE

 Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e 

Familiar da Ordem dosMédicos
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Miguel Arriaga | Paulo Santos | Victor Assunção | Célia Carneiro 
Maria Llanes |  Moderador: Luís Luís de Sousa

17NOV
SALA 2
11:30

Comunicação e literacia em medicina dentária - o que o 
médico dentista diz é o que os pacientes ouvem?

NA ORDEM DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Os progressos da Medicina conduziram no mundo ocidental a um aumento da esperança média de vida, traduzindo-se no aumento significativo do número de pessoas que 
necessita de cuidados de saúde. A comunicação em saúde pode ser definida como a “utilização de estratégias de comunicação para informar e influenciar as decisões 
dos indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a saúde”. A comunicação em saúde tem como finalidade, entre outras, a promoção e educação para a saúde, 
prevenção de doenças, recomendar a alteração de comportamentos, incentivar à realização de exames de rastreio e diagnóstico e informar sobre as medidas de cuidados de 
saúde primários a indivíduos saudáveis ou doentes. Para esta transmissão de informações é crucial  a relação estabelecida com o profissional de saúde. A comunicação eficaz 
leva à deteção precoce de determinadas patologias e, quando há uma transmissão adequada ás necessidades de cada utente, contribui para o aumento da satisfação, adesão 
aos planos de tratamento e redução dos níveis de ansiedade, mesmo que a informação transmitida seja relativa a um mau prognóstico. A abordagem ao utente deve, assim, 
seguir o caminho da personalização da informação.

RESUMO
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Carlos Saramago | Mário Rodrigues | Rita Cardoso Rocha
Rita Saias | Moderador: Mónica Pereira Lourenço

17NOV
SALA 2
14:30

Emigração: opção ou obrigação?

NA ORDEM DO DIA 

 Licenciado FMDUP.

 Médico dentista a exercer en França desde 2009.

 Director do Pôle santé Saint Exupery em Paris

 Presidente da associação OCEAN.

CV Carlos Saramago CV Mário Rodrigues CV Rita Cardoso Rocha 
 Mestrado Integrado de Medicina Dentária – Universidade Fernando 

 Pessoa (2014-2019).

 Presidente do Núcleo de Medicina Dentária da UFP (2018/2019).

 Membro atual do Conselho Geral da OMD.

 Prática clínica no Estrangeiro – França – desde 2021.

 Licenciatura em Medicina Dentária pela Universidade Fernando 

 Pessoa em 2005.

 Mestrado em Endodontia pela Universitat International da Cataluña 

 em 2008.

Prática Exclusiva de Endodontia desde 2007 no Porto e no Reino 

 Unido.
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Rita Saias | Mário Rodrigues | Rita Cardoso Rocha
Carlos Saramago | Moderador: Mónica Pereira Lourenço

17NOV
SALA 2
14:30

Emigração: opção ou obrigação?

NA ORDEM DO DIA 

CV Rita Saias

Esta sessão enquadra-se nos temas sociais do congresso da OMD. Juntamos à mesa colegas jovens e mais 
experientes numa discussão informal sobre empregabilidade e emigração, aproximando os colegas que estão 
no estrangeiro aos colegas que estão em Portugal e até apresentando casos de quem vive entre “cá e lá”. O 
objetivo não é obviamente incentivar à emigração, mas deixar clara que esta é uma realidade que existe e partilhar 
testemunhos.

 Licenciada em Ciência Política pelo Instituto de Ciências Sociais e 

 Políticas da Universidade de Lisboa (2012-2015);

 Atualmente a frequentar o Mestrado em Leadership, Governance 

 and Democracy Studies no Instituto de Estudos Políticos da 

 Universidade Católica Portuguesa;

 Assumiu ao longo do seu percurso diferentes funções, em Portugal 

 e no estrangeiro, na área da juventude.

 Fez voluntariado internacional em Moçambique com a AHEAD  

 (2014) e trabalhou em São Tomé e Príncipe como Coordenadora da 

 ONGD WACT (2016-2017) e Consultora em Políticas de Educação 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF (2018).

 Em 2019 fez parte da equipa do Secretariado Executivo da 

 Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude e 

 Fórum da Juventude Lisboa+21

 Prestou ainda consultoria ao Instituto Português do Desporto e 

 Juventude I.P. na criação dos mecanismos de monitorização e 

 avaliação da implementação da Declaração Lisboa+21.

 Em 2020 foi eleita por unanimidade para presidir ao Conselho 

 Nacional de Juventude

 Desde março de 2021 que é Consultora da Casa Civil do Presidente 

 da República para a Juventude, Diálogo Intergeracional e 

 Envelhecimento Ativo.

RESUMO
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Daniel Bulas Cruz | José Frias Bulhosa | Júlio Fonseca
Moderador: Luís Filipe Correia

17NOV
SALA 2
17:30

Deontologia a pés juntos:
erro médico e os limites da medicina dentária

CV Daniel Bulas Cruz CV José Frias Bulhosa CV Júlio Fonseca

NA ORDEM DO DIA 

 Médico Dentista, Pós-Graduado em Reabilitação Oral Protética 

(FMUC)

 Mestre em Patologia Experimental pela FMUC com tese na área do 

 Bruxismo

 Doutorado pela FMUC na área das Disfunções 

 Temporomandibulares Coordenador Científico e Pedagógico da PG 

de Dor Orofacial – DTM  da CESPU

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Disfunção 

 Temporomandibular, Dor Orofacial e Sono (SPDOF)

 Membro Suplente do Conselho Deontológico da OMD

 Membro da Comissão de Acompanhamento das Competências 

 Sectoriais da OMD

 Responsável pela consulta de Dor Orofacial e Disfunção 

 Temporomandibular da OrisClinic (Coimbra)

 Médico Dentista

 Vogal do Conselho de Deontologia e Disciplina da OMD

 Docente de Ética e Deontologia FCS-UFP

 Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do 

 Porto (2003)

 Curso de pós-graduação em Ciências Médico Legais no Instituto 

 de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto 

 (2004-2006)

 Assessor Jurídico do Conselho Deontológico e de Disciplina da 

 Ordem dos Médicos Dentistas (desde 2008)

 Representante da Ordem dos Médicos Dentistas no Conselho Ético

 e Profissional de Odontologia (desde 2012)
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

CV Luís Filipe Correira

RESUMO
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SALA 2
17:30

Deontologia a pés juntos:
erro médico e os limites da medicina dentária

NA ORDEM DO DIA 

Daniel Bulas Cruz | José Frias Bulhosa | Júlio Fonseca
Moderador: Luís Filipe Correia

José Frias Bulhosa (Parte 1)
O ato de errar é próprio do homem em todas as suas funções e actividades e todos estamos sujeitos a cometer 
erros.
O erro médico é conceptualmente o mau resultado ou um resultado adverso decorrente de ação ou da omissão 
do médico e nem sempre é exclusivo da responsabilidade do clínico.
As três condições que estão na origem do erro médico são: a Imprudência, a Imperícia ou a Negligência.
Estão identificados na literatura científica e forense um vasto conjunto de fatores predisponentes para a 
ocorrênciade erro no decurso da actividade clínica e para a qual o médico dentista deve estar alertado e transladar 
esses alertas para as suas equipas de forma a minimizar o risco em todas as suas dimensões.
Por último, perante a verificação do erro haverá lugar à avaliação do dano e reparação do mesmo através dos 
seguros de responsabilidade civil profissional.
Assim, nesta sessão pretende-se identificar e alertar os médicos dentistas para a gestão do risco de erro médico 
e de como isso pode afetar toda a organização da clínica. 
Júlio Fonseca (Parte 2)
Uma competência setorial corresponde a um “conjunto organizado desaberes complementares ou instrumentais 
face ao conteúdo funcional da medicina dentária, titulada exclusivamente pela OMD, cujo acesso e exercício 
depende do cumprimento de requisitos legais e regulamentares específicos, exercida no âmbito do artigo 8.º 
do EOMD, bem como do artigo 34.º da Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro do Parlamento e do Conselho, 
exclusivamente por quem seja médico dentista com inscrição ativa na OMD”.
Uma vez que compete à OMD a sua regulação e supervisão, é intenção deste painel abordar e discutir os limites 
damedicina dentária (e por sua vez das competências setoriais) definidos no Estatuto da Ordem dos Médicos 
Dentistas e aprovados pela Lei 124/2015.
Daniel Bulas Cruz (Parte 3)
A exposição publicitária de doentes pode configurar violação do código deontológico, que determina que “são 
conteúdos proibidos a identificação direta ou indireta de doentes ou qualquer alusão às suas características´´.
Após a publicação do Manual de Boas Práticas em Publicidade pela OMD, o CDD vem nesta conferência 
específica abordar a temática deste tipo de publicidade realizada através de vários veículos, nomeadamente redes 
sociais, de fotos de doentes com a exposição das suas situações clinicas, do antes e do depois dos tratamentos 
realizados, ou mesmo utilizar personalidades bem conhecidas do público em geral, como promotores de uma 
clínica, e  enquadrá-la nos direitos e deveres ético-deontológicos dos médicos dentistas e da saúde oral em geral.
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09:00 | 11:00

O aumento vertical e horizontal apresenta um dos maiores desafios da regeneração óssea na área da 
implantologia oral. Este desafio está principalmente relacionado à dificuldade do procedimento cirúrgico 
e às suas potenciais complicações. No entanto, foi demonstrado que resultados clínicos bem-sucedidos 
podem ser previsivelmente alcançáveis   quando são respeitados protocolos rigorosos.

A compreensão detalhada da anatomia clínica deve orientar o clínico ao manusear os retalhos de tecidos 
moles na tentativa de encerrar com segurança os retalhos para obter o ambiente de cicatrização ideal do 
enxerto. Imobilizações de enxertos, o uso ideal de materiais de enxerto são essenciais para alcançar a 
formação óssea mesmo distante das paredes ósseas. Esta apresentação resumirá as etapas essenciais 
do aumento do rebordo e fornecerá uma visão de como um clínico pode aprender estes procedimentos 
exigentes.

Objetivos da aprendizagem:
1. Compreender a anatomia cirúrgica do pavimento da boca;
2. Aprender os princípios cirúrgicos dos procedimentos de aumento do rebordo;
3. Aprender o encerramento sem tensão do retalho após o aumento vertical do rebordo;
4. Aprender a reconstrução dos tecidos moles após o aumento do rebordo.

 DMD e MD, Faculdade de Medicina e Odontologia da Universidade 

Semmelweis (Budapeste, Hungria), 1991 e 1996

 Programa de tempo integral em Cirurgia Oral no Hospital St. Istvan em 

Budapeste, Hungria (1992-1996)

 Programa de estágio em Periodontologia, UCLA

 Formado pelo Fellowship Program (1999-2000) em Implantologia na Loma 

Linda University, Loma Linda, Califórnia. Professor assistente, 2001

 Licenciado no estado da Califórnia (EUA) e tem consultório particular em 

Budapeste, Hungria

 Doutorado em Periodontologia, 2012, na Universidade de Szeged, Hungria. 

Atualmente é professor honorário da Universidade de Szeged

 Membro do conselho da Osteology Foundation ; publicou artigos científicos 

e capítulos de livros sobre regeneração óssea e cirurgia regenerativa de 

tecidos moles em implantes dentários.

 Professor adjunto clínico associado do Departamento de Periodontologia e 

Medicina Oral da Universidade de Michigan

 Autor do livro intitulado Vertical and Horizontal Augmentation publicado 

pela Quintessence, que foi publicado em 12 idiomas

 Escreveu recentemente a segunda parte do livro intitulado VERTICAL 2: The 

NEXT LEVEL

RESUMOCV
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vertical e horizontal

IMPLANTOLOGIA

Istvan Urban (Nobel Biocare)

GC Ibéria
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14:30 | 17:30

Serão abordados os principais cuidados na avaliação pré-operatória a serem tomados em pacientes 
submetidos a cirurgia oral, que se apresentam medicamente comprometidos, com ênfase nos seguintes 
temas:

1 – Escolha dos sais anestésicos e vasoconstritores, com suas respetivas doses seguras nos pacientes alvo 
da apresentação ( diabéticos, hipertensos, cardíacos, imunodeprimidos, renais crónicos ,transplantados, 
etc.) e complementando com o momento da gestação apesar de não ser doença.

2 – Preparo cirúrgico dos pacientes que tomam anticoagulantes ou antia-agregantes plaquetários.

3 – Manuseamento da infeção odontogénica: princípios básicos da utilização dos principais medicamentos 
 nos pacientes medicamente comprometidos.

4 – Cuidados cirúrgicos em pacientes fazendo uso de medicamentos do grupo dos bisfosfonatos

 Cirurgião Dentista

 Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial – UERJ (Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro)

 Mestrado em Cirurgia Bucomaxilofacial – UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro)

 Doutorado em Cirurgia Bucomaxilofacial – UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro)

 Professor Titular em Cirurgia Bucomaxilofacial – UERJ (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro)

 Professor Titular em Cirurgia Bucomaxilofacial – ABO_RJ (Associação 

Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro)

 Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões BMF

 Autor de duas edições do livro: Cirurgia Bucomaxilofacial “Diagnóstico e 

Tratamento”

 Autor do Livro : Anestesia Local e Geral na Prática Odontológica

RESUMOCV

Cirurgia oral em pacientes 
medicamente comprometidos

CIRURGIA ORAL

Roberto Prado
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09:00

Estabelecer um diagnóstico diferencial em endodontia requer uma combinação única de conhecimento, 
habilidades e capacidade de interpretar e interagir com um paciente em tempo real. A precisão de um 
diagnóstico pulpar depende de uma combinação de dados obtidos a partir do exame clínico, corroborados 
com achados radiográficos, resultados de testes pulpares e da anamnese do doente. O processo de 
diagnóstico também é influenciado pela experiência do clínico.
Os testes do estado pulpar são um auxílio de diagnóstico útil e essencial amplamente utilizado em 
endodontia. Existem vários métodos para testar o estado da polpa dentária: avaliando a componente neural 
da polpa (desencadeando uma resposta sensorial por meio de testes mecânicos ou de sensibilidade) ou 
avaliando a componente vascular (através de testes de vitalidade).
Atualmente, o paradigma do tratamento endodôntico está a mudar para técnicas minimamente invasivas, 
que visam manter a vitalidade pulpar. Por essa razão, um diagnóstico preciso do estado pulpar antes do 
tratamento é essencial. Além disso, a classificação tradicional de pulpite irreversível tem sido posta em 
causa e uma nova classificação para diagnóstico pulpar foi já proposta e está agora sob avaliação clínica. 
Portanto, é crucial desenvolver métodos avançados de diagnóstico pré e intraoperatório, eventualmente 
incluindo informações sobre biomarcadores.
O diagnóstico endodôntico deve sempre incluir a avaliação dos tecidos periapicais, baseada em sinais e 
sintomas e aprimorada pelo uso de radiografias bidimensionais e, em casos selecionados, até de imagens 
tridimensionais para otimizar o plano de tratamento e a tomada de decisão clínica.

 Doutorado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra

 Professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

 Membro certificado da Sociedade Europeia de Endodontologia

 Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Endodontologia

 Membro do corpo editorial das revistas Medicina MDPI e BMC Oral Health

 Membro Internacional da Associação Americana de Endodontistas

 Membro do Conselho Científico do Journal of Endodontics

RESUMOCV

Desafios do diagnóstico em endodontia

ENDODONTIA

João Miguel dos Santos
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09:45

Nos últimos 25 anos, a Medicina Dentária viveu uma evolução sem precedentes. A Endodontia e a 
Implantologia são bons exemplos deste facto. No entanto, perante uma lesão inflamatória de origem 
endodôntica de maior ou menor dimensão e/ou complexidade, o clínico é “levado” frequentemente para 
a extração precoce, não pensada de peças dentárias, que pode levar a reabsorções marcadas do osso 
alveolar, podendo comprometer ou complicar a colocação de um ou mais implantes.

De facto, vivemos atualmente uma época marcada pela extração fácil e por uma implantologia, muitas vezes, 
“implacável” em que o fator económico misturado com muita “contra-informação” leva, frequentemente, a 
decisões clínicas erradas e consequentemente lesivas para os nossos pacientes.

Assim, a introdução de novas técnicas, conceitos e instrumentos a par do microscópio clínico e 
posteriormente do MTA revolucionou os tratamentos endodônticos, abrindo novas possibilidades e 
perspetivas, sendo a sua taxa de sucesso, atualmente, comparável à da implantologia. Por este motivo, 
em muitas situações, o caminho não é linear e o envolvimento do paciente na decisão final torna-se 
mandatório.

Indicações absolutas e relativas de extração serão apresentadas, podendo ajudar o médico dentista a 
planear melhor várias situações clínicas.

Assim, serão apresentados diversos casos clínicos, através de slides e vídeos, que ajudarão a compreender 
os limites e os novos horizontes da Endodontia clínica atual, convencional e cirúrgica, numa tentativa de 
evitar tanto a extração precoce (e eventual substituição por implantes) como a manutenção “forçada” de 
peças dentárias.

 Médico Dentista pela FMDUL (1988)

 Mestrado Integrado pela FMDUL (2010)

 Assistente convidado de Endodontia na FMDUL desde 1997

 Docente da especialização em Endodontia da FMDUL desde 2010

 Pioneiro, em Portugal, na utilização do Sistema B (1994) e Microscópio 

Clínico (1995), em Endodontia

 Aluno visitante da Universidade de Pennsylvania (Faculty of Philadelphia), 

em 1995

 Prática clínica exclusiva em Endodontia e Implantologia (fase cirúrgica)

 Coordenador de um curso teórico prático “Endodontia Clínica”, entre 2006 

e 2018

RESUMOCV
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11:00

O número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 20,6% nos últimos 10 anos, representando, 
atualmente, 23,4% da população portuguesa.
O aumento da população idosa traduz-se naturalmente num aumento de pacientes geriátricos no consultório 
de medicina dentária, que procuram melhorar a sua qualidade de vida, incluindo a qualidade da sua saúde 
oral. Por outro lado, a falta de saúde oral pode ser um fator de risco para alterações ou doenças sistémicas, 
portanto a medicina dentária tem um papel cada vez mais relevante nesta faixa etária.
Nestes pacientes, com múltiplos fatores de risco associados à idade e com alterações na cavidade oral 
e nos tecidos dentários decorrentes do envelhecimento, os tratamentos dentários, nomeadamente os 
tratamentos endodônticos, podem ser um desafio para o médico dentista. Cada vez mais será necessário 
o clínico ter conhecimentos, aptidões e atitudes específicas para realizar os tratamentos endodônticos na 
população sénior.
Pretende-se, nesta apresentação, sistematizar as especificidades do tratamento endodôntico nos pacientes 
geriátricos, incluindo orientações para o diagnóstico e plano de tratamento e técnicas e materiais que 
podem auxiliar na abordagem destes casos clínicos.

 Licenciatura em Medicina Dentária pela FMDUP em 1998

 Mestrado em Endodontia pela FMDUP em 2004

 Doutoramento em Medicina Dentária pela FMDUP em 2012

 Professora Auxiliar de Endodontia na FMDUP

 Clínica privada generalista, mas com predomínio na área da endodontia

RESUMOCV

Tratamento endodôntico no paciente geriátrico

ENDODONTIA

Cláudia Sofia Rodrigues
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14h30 | 17h30

A utilização de tomografia computorizada de feixe cónico (TCFC) para o diagnóstico e/ou tratamento de 
problemas endodônticos está a aumentar; isto é refletido no aumento exponencial de publicações sobre 
este tópico nas últimas duas décadas.

O objetivo desta apresentação é discutir as aplicações do TCFC na Endodontia e também avaliar como 
o TCFC revelou importantes fatores de prognóstico que apresentam um impacto direto no resultado do 
tratamento endodôntico.

 Prática privada e professor no King’s College London Dental Institute

 Principais áreas de interesse: CBCT, reabsorção radicular e restauração de 

dentes endodonciados

 Orientou mais de 60 alunos de mestrado e doutoramento

 Publicou mais de 100 artigos e co-autor de 4 livros (traduzidos em 5 

línguas)

 Reconhecimento internacional como autoridade líder em imagens 3D 

(CBCT) e reabsorção radicular

 Autor principal de 3 declarações de posição da Sociedade Europeia de 

Endodontia (CBCT 2014, 2019 e Reabsorção Cervical Externa 2018)

 Orador principal ou plenário em mais de 80 palestras em reuniões 

internacionais nos 5 continentes 

RESUMOCV

Diagnóstico CBCT

ENDODONTIA
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9h00 | 11h00

A Mínima Intervenção é uma proposta completa que atua desde a prevenção até o tratamento da cárie 
passando pelos reparos de restaurações. Por meio desses conceitos temos a possibilidade de tratar, 
por exemplo a cárie, com técnicas não invasivas, microinvasivas, minimamente invasivas e mistas. 
Discutiremos várias propostas atuais e baseadas em evidências científicas.

 Especialista em radiologia

 Odontopediatria e arqueologia

 Mestre e Doutor em Odontopediatria

 Livre docente da disciplina de Odontopediatria, FOUSP

 Coordenador do Banco e Biobanco de dentes humanos, FOUSP

 Professor do programa de pós-graduação, São Leopoldo Mandic

 Clínico desde 1987

 Autor de 23 livros e 213 artigos

RESUMOCV

A Mínima Intervenção em Odontopediatria
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José Carlos Imparato
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14h30 | 17h30

Defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE) geralmente ocorrem devido a algum evento ou distúrbio 
que ocorre durante os estágios em que o esmalte dentário está em formação ou amadurecendo.
Defeitos de desenvolvimento incluem desde Fluorose Dentária, Hipoplasia de Esmalte, Amelogénese 
Imperfeita até Hipomineralização Incisivo-Molar, esta última com prevalência de aproximadamente 15% e 
com etiologia ainda incerta.
Nesta apresentação iremos rever os pontos mais importantes de diagnóstico, prevenção e tratamento da 
Hipomineralização de Molares e Incisivos.
Falaremos sobre as diferentes alternativas restauradoras para o molar hipomineralizado, incluindo terapia 
pulpar vital, coroas de aço e coroas pré-fabricadas de zircónia para molares permanentes.
Em relação ao tratamento do incisivo hipomineralizado, revisaremos as diferentes alternativas para a 
gestão das opacidades do esmalte com abordagem minimamente invasiva.
A gestão da HIM representa um desafio e atualmente existem diversas alternativas de tratamento.
A escolha e gestão adequada de cada um deles é uma decisão nossa e dependerá da situação clínica e das 
necessidades estéticas dos nossos pacientes.
Serão abordados novos produtos e alternativas de tratamento.

 Graduado pela Faculdade de Odontologia da Universidad Intercontinental, 

Cidade do México

 Graduado em Odontopediatria, Universidad Intercontinental, 1988

 Graduado em Ortodontia pelo IDAP, 1999

 Professor da Associação Mexicana de Odontologia desde 1991

 Autor de várias publicações e palestrante internacional

 Ex-presidente da Academia Mexicana de Odontopediatria

 Prática privada como Odontopediatra e Ortodontista, Veracruz, México

 Membro da Associação Internacional de Odontopediatria, Associação 

Odontológica Mexicana, Associação Latino-Americana de Odontopediatria e 

Academia Mexicana de Odontopediatria

RESUMOCV

Hipomineralização de molares e incisivos, da 
ciência à prática clínica

ODONTOPEDIATRIA

Jorge Casián Adem (Colgate)
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O aumento da esperança de vida incrementa o número de pacientes a necessitar de reabilitações orais. 
Protocolizar digitalmente este tipo de tratamentos permite fazê-lo de forma minimamente invasiva e 
centrada no conforto do paciente, com o mínimo de tempo e de consultas. Para isso, desenvolvemos um 
protocolo APR (Anterior-Posterior Rehabilitation), claro e reproduzível, que nos permitirá planificar e 
sequenciar uma reabilitação em 4 tempos, que se podem espaçar numa ou em mais visitas: diagnóstico 
3D – MockUp e Preparação – PMMA – Entrega.

 Doutorado em Medicina, Universitat Internacional de Catalunya (2004)

 Professor na UIC Universitat Internacional de Catalunya, desde 2000

 Diretor do Master de Reabilitação da UIC, desde 2000

 Pós-graduado em Endodoncia, Universitat de Barcelona (1990)

 Médico e especialista em Estomatologia, Universitat de Barcelona (1988)

RESUMOCV

Reabilitação 3D segundo o protocolo
APR - Antero-Posterior Rehabilitation

REABILITAÇÃO ORAL

Luís Jané Noblon (BTI)

GC Ibéria
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 Especialista, Mestre e Doutor em odontologia restauradora pela 

Universidade de São Paulo, Brasil

 Pós-doutorado em biomateriais pela KU Leuven, Bélgica

 Professor Assistente do Departamento de Odontologia Restauradora da KU 

Leuven, Bélgica

 Coordenador do Centro de Habilidades Clínicas do Dep. de Ciências Orais da 

KU Leuven, Bélgica

 Membro Conselheiro da ‘International Association of Dental Research’, 

Divisão Europeia

18NOV
AUDITÓRIO D
11:00

Restaurações indiretas são amplamente utilizadas em tratamentos de reabilitação oral.

Contudo, a grande variedade de técnicas e materiais atualmente disponíveis dificultam a escolha da melhor 
alternativa para uma cimentação eficiente.

O material restaurador, seja ele cerâmica de dissilicato de lítio, zircônia, cerâmica híbrida ou qualquer 
outra alternativa moderna, incluindo o uso do fluxo digital, certamente terá um papel importante na decisão 
do clínico.

No entanto, a situação clínica continua sendo o aspeto mais importante a ser levado em consideração ao 
selecionar o cimento e a técnica mais apropriada.

Esta apresentação tem como objetivo mostrar os últimos avanços na odontologia restauradora indireta e 
discutir as estratégias atualmente disponíveis para melhorar a eficiência e durabilidade da cimentação.

RESUMOCV

Conceitos atuais para cimentação de 
restaurações indiretas

REABILITAÇÃO ORAL

Marcio Vivan Cardoso (GC Ibéria)

GC Ibéria
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 Prof. Dr. Ricardo Henrique Alves da Silva é Cirurgião-dentista graduado 

pela USP-Bauru

 Especialista em Odontologia Legal, Mestrado pela USP-Bauru, Doutorado 

pela USP-São Paulo e Livre-Docência pela USP-Ribeirão Preto

 Professor Responsável pela área de Odontologia Legal e Coordenador do 

Curso de Especialização em Odontologia Legal da USP – Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto

 Representante Brasileiro no Grupo de Trabalho de Odontologia Legal da 

INTERPOL

 Editor-Chefe da Revista Brasileira de Odontologia Legal

Perito Judicial em colaboração com diversas comarcas do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo

 Orientador de Mestrado e Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Patologia e Medicina Legal da USP – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto

 Secretário-Geral da IOFOS – International Organization for Forensic 

Odonto-Stomatology. Foi Presidente da ABOL – Associação Brasileira de 

Ética e Odontologia Legal, sendo membro da atual diretoria

18NOV
AUDITÓRIO D
14:30

O objetivo da palestra é apresentar um quadro referente às ações judiciais no Brasil, demonstrando 
os números e especialidades mais envolvidas, levando a uma reflexão sobre os cuidados na atuação 
profissional em Odontologia. Será abordado a importância do exame pericial especializado em Odontologia 
Legal e Forense para a correta elucidação das informações técnicas e científicas para os operadores do 
Direito, associando como estratégia didática a apresentação e discussão de casos reais.

RESUMOCV

Ações judiciais envolvendo a má-prática 
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importância da atuação pericial
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 Mestre em Medicina (FMUL, 2014)

 Médico Especialista em Estomatologia (Ordem dos Médicos, 2021)

 Assistente Hospitalar de Estomatologia (CHULN – Hospital Santa Maria/

Pulido Valente, 2021)

 Pós-graduado em Patologia, Artroscopia e Cirurgia Aberta da ATM (FMUL, 

2021)

 Membro – Ordem dos Médicos, Associação dos Médicos Estomatologistas 

Portugueses (AMEP), SPEMD e SPCO

 Membro – European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery 

(EACMFS)

 Membro – Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen – 

Craniomaxillofacial (AOCMF)

 Membro – Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y 

Cuello (SECOMCyC)

18NOV
AUDITÓRIO D
17:30

Introdução à Dor: Definição e caracterização da Dor (aguda, crónica, persistente); Mecanismos 
neurofisiológicos básicos da Dor; Dor Nocicetiva vs. Dor Neuropática.
Avaliação da dor em contexto forense: Avaliação e caracterização da Dor segundo o Modelo Biopsicossocial 
(extensão, magnitude, comportamento e papéis sociais); Escalas uni- e multidimensionais de avaliação da 
Dor; Medidas Emocionais (depressão, ansiedade e medo); Fingimento/“Malingering”.
Classificação Internacional da Dor Orofacial, 1ª edição (ICOP-1).
Dor e Patologia do Complexo ATM no contexto forense.

RESUMOCV
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Na perspetiva da medicina dentária forense
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 Médico com as especialidades de Psiquiatra e Medicina do Trabalho

 Detentor da subespecialidade de Psiquiatria Forense pela Ordem dos 

Médicos

 Assistente graduado com o grau de consultor em Psiquiatria Forense do 

INMLCF

18NOV
AUDITÓRIO D
18:05

A valoração da afetação permanente da integridade psicofísica pelo psiquiatra, que já foi designada como 
défice funcional permanente, num determinado enquadramento jurídico (penal, civil ou de trabalho) é um 
exercício complexo, amplo e difícil de estabelecer.

A valoração do dano corporal/pessoal (ou psicofísico) tem a ver com a aplicação de conhecimentos médicos 
(psiquiátricos) à descrição, caracterização e eventual compensação de uma perturbação psicopatológica 
imputável a um evento traumático.

A dor oro-maxilo-facial, como todas as sequelas álgicas crónicas, pela especial repercussão na integridade 
psíquica, pode acarretar um quadro psiquiátrico permanente, passível de valorização do ponto de vista 
psiquiátrico-forense.

A intervenção precoce, tanto na dor, como na vertente psicológica (psiquiátrica e psicoterapêutica), pode 
prevenir a cronificação deste tipo de quadros reativos.

RESUMOCV

Máximo Fernández Colón

Na perspetiva da psiquiatria forense

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE
Dor oro-maxilo-facial: avaliação médico-legal
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 Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa 

(1982)

 Professor de Dermatologia e Subdiretor do Departamento de Educação 

Médica,

 Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

 Diretor do Laboratório de Dermatopatologia, Hospital de Santa Maria, 

CHULN

 Investigador Principal do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa

 Interesses: Neoplasias cutâneas (Melanoma) e Dermatoses inflamatórias 

(Correlação clínicopatológica

18NOV
Sala 1
09:00

Os glucocorticóides são os fármacos mais utilizados no controle da patologia oral inflamatória, não 
infeciosa, nomeadamente patologia do foro autoimune.

Abordaremos o mecanismo de ação dos corticóides, formas de administração mais utilizadas, suas doses 
e efeitos secundários.

Como as patologias orais do foro imunológico são habitualmente crónicas, com evolução por surtos e 
presentes em doentes com várias comorbilidades, há necessidade de evitar o uso prolongado de cortisona 
em doses elevadas.

Os fármacos imunossupressores poupadores de cortisona têm contraindicações e efeitos secundários.

Faremos também breve referência aos novos tratamentos com agentes biológicos. Esta apresentação será 
complementada com casos clínicos ilustrativos.

RESUMOCV

Terapêutica com corticóides/outros 
imunossupressores em medicina oral

TERAPÊUTICA

Soares Almeida 
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 Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa (1984)

 Assistente Hospitalar Graduado de Estomatologia, no Hospital de Santa 

Maria, Lisboa

 Assistente convidado da Faculdade de Medicina

 Corresponsável do Departamento de Medicina Oral do Serviço de 

Estomatologia do H Santa Maria, Lisboa

 Membro do Grupo de Decisão Terapêutica Oncológica da Cabeça e Pescoço 

do H. Santa Maria, Lisboa

18NOV
Sala 1
09:35

Os glucocorticóides sintéticos são dos fármacos mais utilizados no mundo, contribuindo para o alívio 
de sintomas em inúmeras patologias devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, imunossupressores e 
vasoconstritivos.
A terapêutica da patologia oral não é exceção, no entanto, a aplicação neste campo apresenta algumas 
particularidades. Muitas das aplicações dos corticoesteróides em patologias do aparelho estomatognático 
pressupõem a sua utilização off-label.
Para a aplicação de corticoesteróides em doença da cavidade oral é necessário compreender a fisiologia 
da patologia em causa. Por outro lado, deve ser tido em consideração o mecanismo de ação do fármaco 
utilizado, a sua potência, formulação, duração de ação e aplicabilidade clínica. Uma vez compreendidos 
estes conceitos, podemos partir para a utilização responsável dos recursos, com benefício acrescido para 
o doente.

RESUMOCV

Terapêutica com corticóides/outros 
anti-inflamatórios em medicina e cirurgia oral

TERAPÊUTICA

Paulo Dias Palmela
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 Investigadora Principal, iMed.ULisboa, Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa

 Professora Auxiliar, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

PhD (2010) em Farmácia – Microbiologia, Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa

 MSc (2009) em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa

 Licenciatura em Ciências Farmacêuticas (2005), Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa

18NOV
Sala 1
11:00

O fenómeno de resistência antimicrobiana é um problema global e emergente de saúde pública, causado 
pelo uso excessivo de antibióticos na prática médica. No total, 10% das prescrições de antibióticos são 
efetuadas por médicos dentistas, geralmente para controlar a dor e evitar infeções pós-cirúrgicas.

As indicações para a prescrição de antibióticos sistémicos em medicina dentária são limitadas na medida 
em que a maioria das doenças dentárias e periodontais deverão ser tratadas por intervenção cirúrgica e/
ou medidas de higiene bucal. O uso excessivo de agentes antimicrobianos é caracterizado pela prescrição 
empírica durante o tratamento dentário de rotina e a utilização profilática inadequada de antibióticos, 
resultando no uso de um conjunto muito restrito de antibióticos de largo espectro por curtos períodos de 
tempo. Este facto levou ao desenvolvimento de resistências bacterianas e à consequente ineficácia dos 
antibióticos comumente usados. Para reduzir as complicações atribuídas a prescrições desnecessárias 
de antibióticos, especialmente a resistência bacteriana, devem ser estabelecidos protocolos terapêuticos, 
prescrevendo o antibiótico correto, na dosagem padrão e no regime apropriado, e apenas quando a 
disseminação sistémica da infeção for evidente.

Esta comunicação destaca a necessidade dos médicos dentistas melhorarem as práticas de prescrição de 
antibióticos, na tentativa de controlar a crescente incidência de resistência antimicrobiana e outros efeitos 
colaterais resultantes do uso excessivo destes medicamentos.

RESUMOCV

Resistência antimicrobiana em medicina dentária

TERAPÊUTICA

Maria João Catalão
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 Médico Especialista em Estomatologia – Centro Hospitalar Universitário 

Lisboa Norte

 Assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa – Patologia 

Oral e Maxilofacial

 Fellowship in Oral and Maxilofacial Surgery – Ludwig-Maximilians 

University Hospital, Munique

 Prática clínica e investigação científica com foco na Osteonecrose dos 

Maxilares

 Internato de Formação Específica em Estomatologia no Centro Hospitalar 

Universitário Lisboa Norte

 Mestrado Integrado em Medicina – Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa

A interação medicamentosa consiste na alteração da atividade farmacológica de um medicamento pela 
administração de outro, conduzindo a uma resposta farmacológica distinta da prevista quando o mesmo 
fármaco é administrado isoladamente. A gravidade da interação medicamentosa é variável, podendo não 
ser prejudicial à saúde do doente, afetá-la consideravelmente com necessidade de cuidados adicionais ou 
hospitalização, ou até mesmo condicionar risco de vida e lesões permanentes.
O envelhecimento da população, aumento da prevalência de patologias crónicas e consequente 
polimedicação são fatores de risco para a ocorrência de interações medicamentosas e constituem um 
desafio na prática clínica atual.
Os antibióticos, anti-inflamatórios não esteróides e esteróides, analgésicos e anestésicos locais, estão 
entre os fármacos mais prescritos e utilizados na medicina dentária, apresentando potencial de interagir 
com diversas classes farmacológicas.
A presente revisão da literatura pretende identificar e prevenir as interações medicamentosas mais 
frequentes na medicina dentária, através da promoção de estratégias de prescrição seguras.

RESUMOCV

Interações medicamentosas com relevância na 
medicina dentária

TERAPÊUTICA

João André Correia

18NOV
Sala 1
11:35
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Sorrisos imperfeitos: saúde oral em Portugal

NA ORDEM DO DIA 

CV António Mano Azul CV José Frias Bulhosa 

18NOV
Sala 2
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CV António Colaço
 Professor Associado e Regente de Cirurgia e Medicina Oral 

e Cirurgia Maxilofacial do MIMD do Instituto Universitário 

Egas Moniz

 Cordenador do Programa Nacional Promoção da Saúde Oral da

 DGS e Chief Dental Officer

 Professor Convidado das Especializações em Medicina Oral 

 (CESPU), Patologia Oral (FMDUP) e Cirurgia Oral (Univ. 

Católica).

 Fundador e Past President European Association of Oral 

Medicine (EAOM)

 Presidente da Academia Portuguesa de Medicina Oral

 Comissário do Plano Nacional de Saúde 2021-2030

 Médico Dentista

 Vogal do Conselho de Deontologia e Disciplina da OMD

 Docente de Ética e Deontologia FCS-UFP

 Médico Dentista

 Presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Médicos Dentistas
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Sorrisos imperfeitos: saúde oral em Portugal

NA ORDEM DO DIA 

18NOV
Sala 2
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António Colaço | António Mano Azul | José Frias Bulhosa
Miguel Pavão | Moderador: Patrícia Mouzinho

A saúde oral, no território português, tende a apresentar uma organização tipo manta de retalhos, onde cada pedaço 
não conjuga com os seus adjacentes.
Os setores privado, social e público dificilmente articulam entre si, parecendo não existir qualquer interceção de 
objetivos que, supostamente, cada setor referido se propõe atingir – se e quando existirem tais objetivos.
As decisões políticas, no que à saúde oral diz respeito, parecem ser tomadas de forma avulsa, sem conhecimento 
da realidade, sem se ouvirem os stakeholders, sem prestar atenção aos players que, no terreno, interagem com a 
população.
É imperioso ter uma estratégia definida para esta área da saúde, esquecida pela lei que aprovou o SNS. É urgente 
definir prioridades, rentabilizar recursos, promover a acessibilidade dos portugueses à saúde oral

  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)

 Pós-graduado em empreendedorismo e inovação social pela 

Faculdade de Medicina do Porto e pela Fundação Porto Social 

(2011)

 Programa de Empreendedorismo Social pela INSEAD - Institut 

européen d’administration des affaires - Singapura

 Graduate Study Program das Nações Unidas - Genebra

 Médico dentista desde 2004

 Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, desde julho de 2020

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

Dentistas Solidários Portugueses (2005 – 2018)

 Ordem de Mérito atribuído pelo Presidente da República Português, 

Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva

 Membro da Edmond de Rothschild Foundation e da International 

Youth Foundation

 Participação em diversos congressos e eventos científicos 

nacionais e internacionais

 Autor de artigos de opinião em imprensa nacional e internacional, 

generalista e especializada

RESUMO



76

 

António Mano Azul | José Frias Bulhosa | Manuel Nunes
Miguel Pita Alves | Moderador: Inês Monteiro Filipe

PNPSO - cheque dentista
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 Professor Associado e Regente de Cirurgia e Medicina Oral e 

 Cirurgia Maxilofacial do MIMD

 Instituto Universitário Egas Moniz

 Cordenador do Programa Nacional Promoção da Saúde Oral da \

 DGS e Chief Dental Officer

 Professor Convidado das Especializações em Medicina Oral 

 (CESPU), Patologia Oral (FMDUP) e Cirurgia Oral (Univ. Católica).

 Fundador e Past President European Association of Oral Medicine 

 (EAOM)

 Presidente da Academia Portuguesa de Medicina Oral

 Comissário do Plano Nacional de Saúde 2021-2030

CV António Mano Azul
 Trabalha no SNS, em Castelo Branco, como Médico Dentista 

 (inserido na Carreira Geral dos Técnicos Superiores), desde 

1988.

 Responsável pela Saúde Oral, pelo Gabinete da Qualidade, pelo 

 Programa Notifica, e pelo Programa SINAS, na ULS de Castelo 

 Branco.

 É docente na Universidade da Beira Interior: responsável 

 da Unidade Curricular de Epidemiologia Geral e Saúde 

 Comunitária, participa ainda na Metodologia de Investigação.

 É membro eleito do Conselho Geral da UBI e do Conselho da 

 Faculdade das Ciências da Saúde.

 Integra a Comissão de Curso do MBA/Mestrado de Gestão de 

 Unidades de Saúde.

 Pertence ao Conselho Diretivo da OMD, sendo ainda o

Tesoureiro da Ordem.

 Médico Dentista

 Vogal do Conselho de Deontologia e Disciplina da OMD

 Docente de Ética e Deontologia FCS-UFP
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PNPSO - cheque dentista
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 Licenciado em Medicina Dentária – Instituto Superior Ciências da 

 Saúde-Sul (ISCS-Sul) 2001.

 Clínica privada em exclusividade.

 Pós-graduado em Ciências Políticas e Internacionais pela F . Direito 

 da Univ. Clássica Lisboa 2003.

O cheque dentista, criado em 2008, foi, provavelmente, a melhor forma que, naquela época, se encontrou para 
garantir uma maior acessibilidade de uma parte da população aos tratamentos buco-dentários – acessibilidade que, 
de outra forma, não existiria.
No entanto, a sociedade evoluiu, transformou-se, e o mesmo não se pode dizer do cheque
dentista, estagnado no tempo, após um breve retrocesso troikiano. Talvez por essa razão, atualmente, o cheque 
dentista se encontre subutilizado, não cumprindo os desígnios da sua criação. Talvez as necessidades sentidas pela 
população estejam também a mudar, bem como as necessidades dos profissionais que têm, na maioria dos casos, 
suportado a manutenção do programa em causa. Uma avaliação séria, objetiva e imparcial poderia esclarecer muitas 
dúvidas.

António Mano Azul | José Frias Bulhosa | Manuel Nunes
Miguel Pita Alves | Moderador: Inês Monteiro Filipe

RESUMO
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 Professor Auxiliar com Agregação da Faculdade de Economia da 

 Universidade do Algarve

 Subdirector da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve 

 e Director do Mestrado em Finanças

 Doutor em Gestão pela Universidade de Edimburgo

 Presidente da Delegação Regional do Algarve da Ordem dos 

 Economistas

 Vice-Presidente da Direcção da União Empresarial do Algarve

 Vice-Presidente e Tesoureiro da Direcção da Associação de Futebol 

 do Algarve

 Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados

 Membro integrado do CEFAGE, centro de Investigação na área da 

 Gestão da Universidade de Évora.

CV Luís Coelho 
 Rui Constantino é Responsável pela área de Estudos Económicos 

 e Relação com Investidores do Banco Santander Portugal, tendo 

 integrado o Grupo em 1995, no Banco Santander de Negócios.

 Enquanto economista-chefe, coordena a equipa que acompanha 

 a economia portuguesa no Grupo Santander, assim como os 

 desenvolvimentos económicos e financeiros, no apoio à 

Administração e áreas de negócio do Santander em Portugal.

 Rui Constantino é mestre em economia monetária e financeira pelo 

 Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

O tema da resiliência económica ganhou maior visi-
bilidade com os efeitos da pandemia COVID19 sobre a 
economia mundial. Infelizmente, o cenário macroeco-
nómico global agravou-se nos últimos meses, muito em 
função dos efeitos da guerra que lamentavelmente graça 
na Ucrânia. Desta forma, o tema da resiliência não só 
continua actual como é cada vez mais importante para a 
gestão das empresas. Durante esta apresentação abord-
ar-se-á a forma como o sector da Medicina Dentária tem 
lidado com este vasto conjunto de choques exógenos 
adversos, apresentando-se ainda algumas ideias que 
podem facilitam o desenvolvimento destas unidades em-
presariais apesar da gravidade da situação económica 
que estamos e vamos continuar a viver.

RESUMO
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 Economista, doutorado pelo IEP de Paris. Exerceu diferentes 

cargos designadamente, Secretário de Estado da Segurança 

Social (1995-99) Presidente das Comissões de Avaliação 

de Propostas nos Concursos das PPP-Saúde(2006-11) e 

Administrador do Montepio Geral (2016-18).

 José Gomes é licenciado em Organização e Gestão de Empresas, 

pelo ISCTE.

 A sua experiência profissional desenvolveu-se essencialmente no 

setor financeiro (banca eseguros).

 Atualmente é membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas 

Portugal, sendo CEO do negócio Não Vida e Vice--Presidente do 

Conselho de Administração da APS.

 Anteriormente foi Presidente da Comissão Executiva da Açoreana 

Seguros, membro da Comissão Executiva da Associação 

Portuguesa de Seguradores (APS) e Partner da Accenture (entre 

2002 e 2014).

CV José GomesCV Fernando Ribeiro Mendes
 Licenciado em Medicina Dentária pela FMDUP em 1987

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD

 Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina desde 2013
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Óscar Gaspar CV Luciana Coutinho 
 Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada

 Membro da Comissão Executiva da CIP

 Vice-Presidente da UEHP

 Membro do Conselho Nacional de Saúde

 Membro do Conselho Económico e Social

 Vice Presidente do Conselho Estratégico Nacional de Saúde da CIP

 Em representação do Sindicato dos Médicos Dentistas

 Licenciatura em Medicina Dentária Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade de Lisboa

 Curso de Pós-graduação em Medicina Social

 PAGED 2010- Programa avançado de Gestão para Médicos 

Dentistas

Manter o superior interesse do paciente em mente.

Neste painel de debate reflete-se acerca do difícil 
equilíbrio entre a prestação de serviços de Medicina 
Dentária balizada por tabelas de seguradoras, empresas 
de planos de descontos e convenções, e aquilo que se 
considera ser o superior interesse do paciente.

RESUMO
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PRÓTESE FIXA E BIOMATERIAIS

A recente tecnologia digital oferece inúmeras opções novas e eficientes para planeamento e realização de 
implantes e tratamentos restauradores.
Dentro da odontologia digital, a tomografia computadorizada de feixe cónico e a impressão ótica são os 
primeiros passos para a digitalização da situação intraoral do paciente.
Os arquivos digitais resultantes são então usados   para o planeamento virtual e colocação de implantes 
com guias cirúrgicas.
O objetivo principal será seguir uma sistemática e plano de tratamento baseado, em reabilitações dentárias 
simples e mais complexas. Na fase restauradora, a odontologia digital é usada para projetar virtualmente 
reconstruções, que depois podem ser fresadas a partir de peças pré-fabricadas de diferentes materiais 
com auxílio de sistemas CAD/CAM.
Além disso, estas reconstruções podem ser feitas numa instalação de produção centralizada ou ao lado 
da cadeira em clinica.
Um grande número de estudos demonstrou uma boa precisão da fabricação subtrativa. Mais recentemente, 
foram introduzidos procedimentos aditivos.
A Estereolitografia, sinterização a laser ou impressão de materiais como cera, resinas ou metais tem-se 
mostrado ainda mais eficiente que a manufatura subtrativa.
Finalmente, o “fluxo de trabalho digital“ e os procedimentos aditivos associados, não são apenas 
interessantes para o planeamento e fabricação de reconstruções sobre implantes, mas também para uma 
melhor comunicação paciente/dentista.
Por exemplo, próteses 3D, arquivos de diagnóstico de enceramento ou set-ups digitais podem ser 
impressos em resina e usados para teste na situação clínica.

Irena Sailer (1)

 Professora e Diretora na Division of Fixed Prosthodontics and Biomaterials, 

Universidade de Geneve

 Professor Associado Adjunto no Department of Preventive and 

Restorative Sciences, Robert Schattner Center, School of Dental Medicine, 

Universidade da Pensilvania, Filadélfia, EUA (Director: Prof. Dr. M.B. Blatz)

 Grau em Doutor em Medicina Dentária, Faculdade de Medicina, 

Universidade de Tübingen, Alemanha, 1997/ 1998

 Professor Assistente na Clinic of Fixed and Removable Prosthodontics 

and Dental Material Sciences em Zurique, 2003. Professor Associado na 

mesma clínica, 2010- presente

 Professor Visitante no Department of Biomaterials and Biomimetics, Dental 

College, NYU, EUA, 2007

Vincent Fehmer (1)

 Mestrado em Técnico de Prótese Dentária (MDT), Clinic for Fixed 

Prosthodontics and Biomaterials, Center for Dental and Medicine, 

Universidade de Genebra, Suíça (Director: Prof. Dra. I. Sailer)

 Formado em Técnico de Prótese Dentária, Estugarda, Alemanha, 2002

 Membro certificado nos laboratórios: Great Britain e US Oral Design, 2002-

2003

 Trabalhou no laboratório certificado Oral Design, Berlim, Alemanha – The 

Dental Manufaktur Mehrhof, 2003-2009

 MDT, Alemanha, 2009

 Chefe da Clinic for Fixed and Removable Prosthodontics, Zurique, Suíça, 

2009-2014

RESUMOCV

Irena Sailer
Vincent Fehmer (Straumann)

Gestão da estética branca e rosa - uma 
abordagem interdisciplinar

(1) (2)

GC Ibéria



85

19NOV
AUDITÓRIO A 
14h30 | 17h30

IMPLANTOLOGIA

O tratamento com implantes dentários tornou-se ao longo do tempo uma opção de tratamento cada vez 
mais previsível, fruto dos avanços científicos e tecnológicos.

Apesar disso, cada situação de insucesso constitui uma frustração e um desafio para o doente e para o 
clínico.

Um correto diagnóstico e planificação do caso permite evitar ou antecipar algumas das complicações, 
sendo fundamental que o médico dentista que coloca implantes conheça bem os fatores de risco existentes.

Os autores irão discutir os últimos avanços no diagnóstico em implantologia, a evidência científica 
atual relativamente aos fatores de risco no tratamento com implantes, e a prevenção e tratamento de 
complicações de diversa natureza. À medida que o número de implantes colocados anualmente aumenta, 
aumenta também o número de complicações, exigindo que o clínico esteja apto para as diagnosticar e 
tratar.

O objetivo final será proporcionar aos pacientes tratamentos previsíveis e com uma longevidade adequada.

Manuel Neves (1)
 Licenciatura em Medicina Dentária, Faculdade de Medicina Dentária, 

Universidade do Porto, 1981

  Pós-Graduação em Implantologia e Reabilitação Oral, Universidade de 

Bordéus, 1991

 Regente de Prótese Fixa, Instituto Superior de Ciências da Saúde do Norte, 

1995-2000

 Diretor do Serviço de Implantologia, Instituto Superior de Ciências da Saúde 

do Norte, 1995-2000

 Docente Convidado do Mestrado em Implantologia, Faculdade de Medicina 

Dentária, Porto, 2003-2007

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária (SPED), 2007-

2013

Fellow ITI & ICD

 Diretor Clínico da Clínica de Medicina Dentária Dr. Manuel Neves, Porto 

(Prática clínica) 

Ricardo Castro (2)
 Especialista em Periodontologia pela OMD

Regente das Unidades Curriculares de Periodontologia do Instituto 

Universitário Egas Moniz (IUEM)

 Co-coordenador da Pós-Graduação em Periodontologia Clínica Internacional 

do IUEM

 Docente da Pós-Graduação em Implantologia Egas Moniz

 Responsável pela área de investigação clínica do Centro de Investigação 

Interdisciplinar Egas Moniz

 Prática clínica exclusiva em Periodontologia e Implantes

RESUMOCV

Manuel Neves
Ricardo Castro Alves

Diagnóstico, fatores de risco e complicações
em implantologia

(1) (2)
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 Graduado em Odontologia, Faculdade de Odontologia, UPF, RS, Brasil (1975)

 Mestre e Doutor em Ortodontia, UFRJ – Brasil (1980 e 1987)

 Professor de Ortodontia, UFRJ. Rio de Janeiro – Brasil (1980 – 1994)

 Coordenador do Programa de Mestrado em Ortodontia, UFRJ (1990 – 1994)

 Professor Titular de Ortodontia, Faculdade de Odontologia – UFF, Niterói 

(1994 – 2019)

 Ex-Diretor-Presidente e Cofundador do Board Brasileiro de Ortodontia, BBO

 “Visitor Professor”, SLU, CADE, Saint Louis, MO, USA (Jan-Jul. de 2017)

 Professor Convidado de Ortodontia, PUC-RS, Porto Alegre, RS, Brasil, 

desde 2019

19NOV
AUDITÓRIO B
09:00 | 11:30

Alcançar excelentes resultados no final dos tratamentos ortodônticos é essencial. Envolve uma série de 
procedimentos, que devem ser considerados desde antes do início do tratamento, bem como durante as 
demais fases do tratamento ortodôntico. Mas a etapa mais crítica corresponde à finalização propriamente 
dita ou às etapas próximas da remoção do aparelho. Para esta fase é fundamental ter objetivos claros, 
uma lista de verificação a ser utilizada antes da remoção do aparelho para verificação e correção de 
detalhes considerados inadequados, como montagem adequada considerando as diversas má-oclusões, 
reposicionamento de brackets e ajustes nos arcos ortodônticos.

Pretende-se com esta conferência relatar, revelar, discutir e propor procedimentos considerados 
essenciais para uma excelente finalização ortodôntica. O objetivo é, portanto, apresentar uma lista de 
itens, em ordem hierárquica adequada, considerados essenciais para alcançar resultados com excelente 
saúde oral, harmonia facial e do sorriso, harmonia do relacionamento dentário e/ou intercuspidação ideal, 
oclusão funcional harmoniosa e, principalmente, estabilidade a longo prazo.

No final desta conferência, a audiência será capaz de:
– Definir uma sequência lógica de etapas para obter uma finalização excelente.
– Reconhecer os problemas que interferem numa excelente finalização.
– Realizar procedimentos clínicos para melhorar a finalização ortodôntica.

RESUMOCV

A excelência na finalização ortodôntica - dez 
passos para o sucesso

ORTODONTIA

José Nelson Mucha
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ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar

 Assistente hospitalar – médica especialista em Pneumologia

 “Somnologist” pela European Sleep Research Society

 Certificação em Medicina do Sono pela Ordem dos Médicos

 Membro da comissão de trabalho de Patologia Respiratória do Sono da 

Sociedade Portuguesa Pneumologia

19NOV
AUDITÓRIO B
14:30

Rever o contributo da pneumologia na área dos distúrbios respiratórios do sono com destaque para a 
identificação/ diagnóstico da doença e a abordagem pneumológica ao tratamento.

RESUMOCV

Vânia Caldeira

Apneia do sono na perspetiva da pneumologia
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 Cronobióloga, doutorada pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa

 Somnologista certificada pela European Sleep Research Society (ESRS)

 Investigadora do IMM – Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

 Professora auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 

Católica Portuguesa

 Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia do Sono da FCH-UCP

 Investigadora do CRC-W da Universidade Católica Portuguesa

 Membro fundador do comité Early Career Research Network (ESRS) e 

atualmente membro do comité digital

 Membro efetivo de diversas sociedades de sono e ritmos biológicos

19NOV
AUDITÓRIO B
14:45

A apneia de sono é uma das doenças de sono mais prevalentes, nomeadamente nos países desenvolvidos, 
incluindo Portugal.

Trata-se, no entanto, de uma doença que passa muitas vezes despercebida. Na maioria das vezes isto 
é tanto mais verdadeiro quanto maior a gravidade da doença. Um dos sintomas da apneia de sono é a 
sonolência diurna que pode levar mesmo a casos de adormecimento involuntário, sendo muitas das vezes 
a razão pela qual os doentes procuram ajuda.

Para existir um diagnóstico de apneia de sono, a clínica tem de ser suportada por um exame de sono 
complementar. Existem variadíssimos tipos de exame de sono desde a mais complexa polissonografia de 
tipo I até à actigrafia, sendo que o último não permite efetuar um diagnóstico de apneia de sono. Existem, 
contudo, diversos tipos de exames que o permitem.

Esta palestra irá resumidamente abordar os diversos tipos de exames de sono que existem e as vantagens 
e desvantagens dos mesmos, com um particular enfoque no diagnóstico da apneia do sono.

RESUMOCV

Cátia Reis

Apneia do sono - a propósito dos exames do sono

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Cronobióloga, doutorada pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa

 Somnologista certificada pela European Sleep Research Society (ESRS)

 Investigadora do IMM – Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

 Professora auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 

Católica Portuguesa

 Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia do Sono da FCH-UCP

 Investigadora do CRC-W da Universidade Católica Portuguesa

 Membro fundador do comité Early Career Research Network (ESRS) e 

atualmente membro do comité digital

 Membro efetivo de diversas sociedades de sono e ritmos biológicos

19NOV
AUDITÓRIO B
15:00

A apneia de sono é uma das doenças de sono mais prevalentes, nomeadamente nos países desenvolvidos, 
incluindo Portugal.

Trata-se, no entanto, de uma doença que passa muitas vezes despercebida. Na maioria das vezes isto 
é tanto mais verdadeiro quanto maior a gravidade da doença. Um dos sintomas da apneia de sono é a 
sonolência diurna que pode levar mesmo a casos de adormecimento involuntário, sendo muitas das vezes 
a razão pela qual os doentes procuram ajuda.

Para existir um diagnóstico de apneia de sono, a clínica tem de ser suportada por um exame de sono 
complementar. Existem variadíssimos tipos de exame de sono desde a mais complexa polissonografia de 
tipo I até à actigrafia, sendo que o último não permite efetuar um diagnóstico de apneia de sono. Existem, 
contudo, diversos tipos de exames que o permitem.

Esta palestra irá resumidamente abordar os diversos tipos de exames de sono que existem e as vantagens 
e desvantagens dos mesmos, com um particular enfoque no diagnóstico da apneia do sono.

RESUMOCV

Dulce Neutel

Apneia do sono na perspetiva da neurologia

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa

 Mestre em Medicina do Sono pela Faculdade de Medicina de Lisboa

 Assistente Graduado de Pediatria, Hospital de Santa Maria, CHULN

 Assistente Convidada da Faculdade de Medicina de Lisboa

 Competência em Medicina do Sono

 Expert Somnologist pela European Sleep Research Society

 Responsável pelo Laboratório Pediátrico de Sono do Departamento de 

Pediatria do H Santa Maria, CHULN

 Autora de mais de 30 artigos e mais de 100 comunicações na área da 

patologia respiratória e do sono

19NOV
AUDITÓRIO B
15:15

Aspetos particulares da apresentação, diagnóstico e terapêutica da apneia obstrutiva do sono na criança.

RESUMOCV

Rosário Trindade Ferreira

Apneia do sono na perspetiva da pediatria

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Médica Dentista, I.S.C.S Egas Moniz

 Doutorada Europeia “Cum Laude”, Faculdade Odontologia, Univ 

Complutense Madrid - Espanha

 Mestrado em Terapia Miofuncional, ISEP - Madrid, Espanha

 Dental Sleep Medicine Mastery - American Academy Dental Sleep Medicine, 

Chicago

 Breathing Sleep Disorders Course- Harvard Medical School, Harvard 

University- EUA

 Especialista Europeia pela European Academy Dental Sleep Medicine

 Certificada Internacional pelo American Board Dental Sleep Medicine

 Membro do Comité Cientifico da American Academy Dental Sleep Medicine

19NOV
AUDITÓRIO B
15:30

Nas crianças com idades compreendidas entre os 2 e 8 anos, a prevalência da síndrome de apneia 
hipoapneia obstrutiva do sono (SAHOS) apneia estima-se que esteja entre os 1 a 5 %.

Estudos recentes demonstram, que a apneia não tratada em crianças e adolescentes está relacionado com 
o baixo rendimento escolar, falta de concentração, irritabilidade, hiperatividade e mau comportamento.

Sabemos hoje, que o diagnóstico precoce dos distúrbios respiratórios do sono, em crianças e adolescentes, 
permite prevenir o aparecimento de outras doenças associadas, como por exemplo a obesidade e a 
diabetes, assim como, evitar má oclusões dentárias, alterações da mastigação, da deglutição e má postura.

Identificar fatores de risco, como sejam a hipertrofia de adenoides e amígdalas, avaliar padrão genético e 
a existência de hábitos para funcionais e suas consequências no crescimento das estruturas craniofaciais, 
posiciona a medicina dentária (em particular o médico dentista qualificado em medicina do sono e medicina 
dentária do sono), como área fundamental, no diagnóstico precoce dos distúrbios respiratórios obstrutivos 
do sono (como é o caso da Apneia e do Ronco, em crianças, adolescentes), e no tratamento multidisciplinar 
com outras áreas médicas, como sejam a Pneumologia, a Otorrinolaringologia e a Pediatria, Terapia da 
fala, entre outras.

RESUMOCV

Susana Falardo Ramos

Apneia do sono na perspetiva da intervenção 
precoce médico-dentária e do crescimento facial

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Psiquiatra

 Mestrado em medicina do sono

 Competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos

19NOV
AUDITÓRIO B
17:30

A relação existente entre a apneia obstrutiva do sono e a doença psiquiátrica tem sido largamente 
investigada e os resultados mostram uma maior prevalência de apneia obstrutiva do sono nas populações 
de doentes psiquiátricos e vice-versa.

As causas são várias e a coexistência de ambas as patologias num mesmo indivíduo agrava significativamente 
o quadro clínico e o prognóstico.

Iremos abordar a apneia obstrutiva do sono de forma multidisciplinar, focando-nos, no caso da psiquiatria, 
na avaliação de sinais e sintomas que possam sugerir ou excluir a existência de comorbilidade.

RESUMOCV

Ana Santa Clara

Apneia do sono na perspetiva da psiquiatria

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Especialista em Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço

 Doutorada em medicina pela Nova Medical School

 Coordenadora da Unidade de Voz e Deglutição no Hospital Cuf Tejo

 Professora auxiliar de Otorrinolaringologia da Nova Medical School

19NOV
AUDITÓRIO B
17:45

A obstrução das vias aéreas superiores, especialmente o colapso faríngeo durante o sono, como 
consequência de alterações anatómicas estruturais e perda de tónus muscular, são as razões fundamentais 
da síndrome de apneia obstrutiva do sono.

Os otorrinolaringologistas, como especialistas das vias aéreas superiores, assumem assim um papel 
crucial no diagnóstico e tratamento, quer cirúrgico, quer não cirúrgico, destes doentes.

Nesta apresentação, é definida esta abordagem num contexto multidisciplinar e ainda o papel exclusivo 
que esta especialidade pode ter no diagnóstico e tratamento de patologia como a rinosinusite crónica e as 
neoplasias das vias aéreas superiores.

RESUMOCV

Maria Caçador

Apneia do sono na perspetiva da otorrinolaringologia

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Licenciatura em Medicina Dentária pelo Instituto Superior Ciências Saúde 

Egas Moniz

 Doutorando da Universidad de Granada

 Assistente associado Medicina Dentária, Reabilitação Oral I e II e Dor 

Orofacial e ATM

 Experto en Medicina Dental de Sueño por la Federación Española de 

Sociedades de Medicina del Sueño

 Autor e coautor de diversos livros/ artigos científicos/ trabalhos publicados 

em revistas/ congressos

 Cofundador, vice-presidente e membro da Comissão Cientifica da SPDOF

19NOV
AUDITÓRIO B
18:00

Os médicos dentistas estão envolvidos na avaliação e tratamento colaborativo de pacientes com SAOS, 
usando dispositivos orais aparelhos orais desde 1980. As diretrizes publicadas pela Academia Americana 
de Medicina de Sono (AASM) e pela Academia Americana de Medicina Dentária de Sono (AADSM) são 
claras relativamente ao papel essencial do médico dentista numa equipa multidisciplinar que trata um 
doente de sono.

Os médicos dentistas têm um papel importante na identificação, o vulgo “screening”, de pacientes com 
SAOS. Uma visita regular ao médico dentista permite identificar de uma forma sistematizada sinais e 
sintomas sugestivos de SAOS, como fatores anatómicos, sistémicos, hormonais, entre outros, e aproveitar 
a oportunidade para identificar pacientes com alto risco de SAOS, através de escalas. É de referir ainda 
a ligação multidisciplinar essencial no diagnóstico para o DAM com o otorrino para realizar a endoscopia.

Relativamente ao tratamento da SAOS no adulto pelo médico dentista está igualmente muito bem 
protocolada, tanto do ponto de vista do dispositivo de avanço mandibular, como relativamente ao tratamento 
ortodôntico para a SAOS.

Na conferência, vamos falar sobre este papel do médico dentista tão bem protocolado por várias sociedades 
na avaliação, tratamento e acompanhamento no doente com SAOS adulto, no que hoje se considera um 
papel cada vez mais importante numa patologia cada vez mais presente e com maior peso na sociedade.

RESUMOCV

André Mariz de Almeida

Apneia do sono na perspetiva da medicina dentária 
no adulto

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Doutorada em Comportamento Motor, FMH, desde 2022

 Mestre em Fisioterapia Neurológica, Universidade Católica Portuguesa, 

desde 2012

 Licenciada em Fisioterapia, ESTeSL, desde 2002

 Pós-graduação em fisiopatologia do sistema crânio-mandibular-cervical e 

dor orofacial, desde 2016

 Pós-graduação Internacional em Oclusão, DTM e Dor Orofacial, desde 2019

 Publicações científicas, comunicações e pósteres em congressos nacionais 

e internacionais

 Prática clínica exclusiva em DTM, Dor Orofacial e Sono, desde 2012

19NOV
AUDITÓRIO B
18:15

O fisioterapeuta é um dos elementos da equipa multidisciplinar que intervém na SAOS. Os objetivos da 
sua intervenção passam por educar/ ensinar/ aconselhar os pacientes com SAOS, por definir programas 
de fortalecimento e de promoção do exercício/ atividade física, por adaptar os pacientes ao dispositivo de 
avanço mandibular e ao CPAP e por delinear estratégias que permitam prevenir o abandono da terapêutica.
A equipa multidisciplinar permite uma abordagem individualizada e centrada no paciente, e a intervenção 
do fisioterapeuta contribui para a eficácia dos resultados obtidos.

RESUMOCV

Paula Moleirinho

Apneia do sono na perspetiva da fisioterapia

ORTODONTIA
A apneia do sono dos 0 aos 100 anos numa perspetiva
interdisciplinar
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 Tutelando Medicina Intensiva, Ciclo de Estudos Especiais Via Clássica

 Assistente Hospitalar Medicina Interna

 Operacional Viatura de Emergência Médica e Reanimação

19NOV
AUDITÓRIO C
09:00

No decurso da prática clínica diária surgem intercorrências, que constituindo situações de urgência, 
carecem de identificação e atuação rápidas para melhor resolução e resultados.
A adequada aplicaçao do conhecimento teórico e protocolos de actuação permite assim ao profissional 
desenvolver uma resposta atempada e correcta.
A presente conferencia propõe-se a rever as situações urgentes mais frequentes no quotidiano do 
consultorio e a propor estrategias de actuação e orientação diferenciada.

RESUMOCV

Joana Branco Ferrão

Emergências médicas no consultório

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO



97

 Médica dentista licenciada pela Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto (2009)

 Doutorada em Segurança e Saúde Ocupacionais pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto

 Professora Auxiliar Convidada de Oclusão e Ergonomia da Faculdade de 

Medicina Dentária da UCP

 Investigadora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde (CIIS)

19NOV
AUDITÓRIO C
14:30

A prática de medicina dentária é considerada uma área com diversos fatores de risco para saúde, 
nomeadamente a exposição a doenças infeciosas, radiação, materiais dentários e ruído.

Devido à elevada exigência postural, os profissionais de saúde oral são de alto risco para o desenvolvimento 
de lesões músculo-esqueléticas.

O “trabalho a quatro mãos” é uma técnica que envolve coordenação do médico dentista e da assistente 
dentária nos procedimentos dentários, que visa melhorar a qualidade do tratamento a realizar.

A aplicação de princípios de ergonomia na medicina dentária determina como atingir a melhor postura 
perante o paciente, aumentando a produtividade e eficiência durante o atendimento e reduzindo o stress 
e fadiga.

Um dos principais objetivos da ergonomia é a prevenção de lesões ocupacionais músculo-esqueléticas e 
sintomas que possam agravar estas doenças.

RESUMOCV

Vanessa S. Silva

Princípios de ergonomia na medicina dentária

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO
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 Médica Dentista licenciada pela FCS-UFP em 2005

 Especialista em Periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas

 Coordenadora do Grupo de Trabalho Ambiente e Sustentabilidade da Ordem 

dos Médicos Dentistas

19NOV
AUDITÓRIO C
17:30

2015 ficará na história como o ano da definição da agenda 2030, constituída por 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável.

Reconhecendo a sua importância, também a medicina dentária deve encetar esforços para tornar a prática 
clínica diária mais sustentável para as pessoas e para o planeta.

No entanto, dar os primeiros passos em direção ao paradigma da sustentabilidade pode ser intimidante.

Se até aqui as diretrizes das melhores práticas de controlo de infeção incentivavam o exercício da 
profissão com materiais de uso único, desencorajando a reutilização e recomendavam o armazenamento 
esterilizado de instrumentos, hoje a consciencialização ambiental faz-nos repensar e obriga-nos a uma 
reflexão profunda sobre as formas de reduzir o impacto sobre os recursos naturais, ao mesmo tempo que 
se promove a saúde oral, sem nunca descurar a segurança da equipa clínica e do paciente.

Pretende-se, com esta apresentação, reconhecer os principais desafios enfrentados pelo setor da medicina 
dentária e as oportunidades para melhorar e tornar a prática clínica diária cada vez mais sustentável.

RESUMOCV

Patrícia Almeida Santos

Sustentabilidade em medicina dentária

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

19NOV
AUDITÓRIO C
17:30

2015 ficará na história como o ano da definição da agenda 2030, constituída por 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável.

Reconhecendo a sua importância, também a medicina dentária deve encetar esforços para tornar a prática 
clínica diária mais sustentável para as pessoas e para o planeta.

No entanto, dar os primeiros passos em direção ao paradigma da sustentabilidade pode ser intimidante.

Se até aqui as diretrizes das melhores práticas de controlo de infeção incentivavam o exercício da 
profissão com materiais de uso único, desencorajando a reutilização e recomendavam o armazenamento 
esterilizado de instrumentos, hoje a consciencialização ambiental faz-nos repensar e obriga-nos a uma 
reflexão profunda sobre as formas de reduzir o impacto sobre os recursos naturais, ao mesmo tempo que 
se promove a saúde oral, sem nunca descurar a segurança da equipa clínica e do paciente.

Pretende-se, com esta apresentação, reconhecer os principais desafios enfrentados pelo setor da medicina 
dentária e as oportunidades para melhorar e tornar a prática clínica diária cada vez mais sustentável.

RESUMOCV
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Department of Preventive Dentistry, Department of Cariology and 

Department of Pediatric Dentistry, Academic Centre for Dentistry 

Amsterdam (ACTA), Vrije Universiteit Amsterdam & University of 

Amsterdam, Holanda

 Investigadora e Professora regente de Ecologia Microbiana Oral na Vrije 

Universiteit Amsterdam

 Diretora dos Departamentos de Medicina Dentária Preventiva, Cariologia 

e Odontopediatria da ACTA, VU Amsterdão e Universidade de Amsterdão, 

Holanda

 Formou-se em Medicina Dentária em 1995, no Karolinska Institute, na 

Suécia, e na Riga Stradins University, na Letónia. Após a conclusão da 

licenciatura, conciliou o seu trabalho em Riga com a formação em Medicina 

Dentária Geral na Riga Stradins University, em 1997. Em 2002, concluiu o

Doutoramento em Medicina Dentária Preventiva na ACTA, tendo-lhe sido 

atribuída a classificação máxima.

 As suas áreas de investigação abrangem desde modelos de biofilme e 

estudos clínicos até tecnologias moleculares avançadas no diagnóstico 

microbiano oral e análises complexas de dados de sequenciamento. Os 

seus principais interesses atuais são a ecologia microbiana oral na saúde 

e na doença, e a tradução desse conhecimento fundamental para a prática 

clínica
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A comunidade oral microbiana num contexto de saúde contém centenas de espécies microbianas, incluindo 
bactérias, Archaea, vírus, protozoários e fungos.
Comparativamente com outros nichos no corpo humano, o microbioma oral, uma vez estabelecido, 
mantém-se relativamente estável.
A coevolução simbiótica deu origem a uma relação de mutualismo altamente eficiente entre o hospedeiro 
e o seu microbioma (incluindo o oral).
Enquanto o hospedeiro providencia um habitat estável e rico em nutrientes para os seus microrganismos, 
um microbioma saudável afina e treina o sistema imunitário, previne a colonização da cavidade oral 
por microrganismos exógenos e contribui para a manutenção de um estado de saúde nos sistemas 
gastrointestinais e cardiovasculares do hospedeiro.
A cavidade oral é um ecossistema complexo, onde múltiplos fatores microbianos e do hospedeiro interagem 
na manutenção da homeostasia.
Uma vez destabilizado este equilíbrio, como acontece na ingestão frequente de açúcar ou na ausência 
prolongada de cuidados de higiene oral, as doenças periodontais ou cárie dentária podem iniciar-se.
No entanto, tal não ocorre em todos os hospedeiros. Os fatores genéticos e comportamentais do hospedeiro 
modulam e “moldam” o ecossistema oral e, consequentemente, o seu microbioma.
Recentemente, identificámos cinco nichos ecológicos (ecotipos) numa população de adultos holandeses 
saudáveis.
Nesta apresentação serão discutidas as potenciais implicações clínicas destes ecotipos na definição de 
estratégias de medicina dentária personalizada.

RESUMOCV

Egija Zaura

O papel do microbioma oral na definição de saúde
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 Doutoramento em microbiologia, Universidade de Oxford (Reino Unido) 

tendo realizado investigação de pós-doutoramento, EUA e Suécia

 2003 Espanha, programa de repatriamento Ramón y Cajal; iniciou o seu 

próprio grupo de investigação em genómica e metagenómica de bactérias 

orais

 Prémio Nacional “Jaime Ferran” de Investigação em Microbiologia

 Prémio Nacional FIPSE de Inovação em Saúde, pela descoberta de S. 

dentisani e o seu desenvolvimento como probiótico para promover a saúde 

oral

 Atualmente: investigador principal do Laboratório de Microbioma Oral da 

Fundação FISABIO, Espanha, onde aplicou a metagenómica ao estudo 

da cárie dentária, periodontite e halitose; Linhas de investigação atuais 

incluem o estudo de bactérias orais envolvidas na saúde cardiovascular e 

as ligações entre a microbiota oral e o cancro
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As mais recentes tecnologias de análise de DNA e RNA revolucionaram o estudo dos microrganismos que 
convivem com os seres humanos, geralmente conhecidos como microbioma.
No nosso grupo, aplicamos técnicas de sequenciamento de alto rendimento, proteómica e metabolómica 
para estudar comunidades microbiológicas na cavidade oral, tanto em condições de saúde como de doença.
Estes dados permitiram-nos determinar os agentes causadores de doenças complexas, como cárie 
dentária ou doença gengival, concluindo que as doenças orais são polimicrobianas e o resultado de uma 
disbiose microbiana.
Estes estudos do microbioma oral preveem que uma vacina contra a cárie pode nunca ser eficiente e 
sugerem que as estratégias para promover a saúde oral devem ser direcionadas para o reequilíbrio do 
ecossistema oral, por exemplo, pelo uso de prebióticos e probióticos.
Um exemplo foi dado pelo estudo comparativo de pacientes com ou sem cárie dentária, que revelou uma 
alta frequência de uma nova espécie de Streptococcus em indivíduos livres de cárie, posteriormente 
isolada e batizada como S. dentisani, que inibe bactérias causadoras de cárie e reduz risco de cárie.
Um segundo exemplo é dado pelas bactérias orais que convertem nitrato de frutas e vegetais em nitrito 
e óxido nítrico, um processo que reduz a tensão arterial devido às suas propriedades vasodilatadoras e 
que também previne a disbiose pelo tamponamento do pH e pela inibição de patógenos. Isto sugere o uso 
de extratos vegetais ricos em nitrato como prebióticos orais. As implicações clínicas destes estudos de 
microbioma serão discutidas.
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PRÓTESE REMOVÍVEL

Os defeitos maxilofaciais são geralmente de causa congénita ou adquirida.
Embora as técnicas cirúrgicas recentes defendam a intervenção precoce, muitos pacientes mais velhos 
que apresentam fissura palatina não foram submetidos a cirurgia por terem nascido antes dessas inovações 
terem ocorrido ou porque, muitas vezes, a cirurgia não é uma opção viável.
A perda de estrutura do palato conduz a inúmeras consequências nefastas como regurgitação de alimentos 
e fluidos da cavidade oral para a nasal, ruídos nasais e comprometimento da mastigação, bem como 
sequelas psicológicas. Tais problemas afetam a qualidade de vida relacionada com a saúde oral.
A reabilitação é essencial na reconstrução e no restabelecimento da forma do palato, bem como na 
reconstituição da separação funcional das cavidades nasal e oral, proporcionando melhoria imediata na 
inteligibilidade da fala, na ressonância da voz e na deglutição.
Assim, a reabilitação com prótese obturadora do palato constitui uma opção de tratamento não cirúrgico 
relevante, permitindo restaurar a estética, função e autoestima, devendo o médico dentista estar 
familiarizado com esta alternativa reabilitadora.
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 Doutorado em Medicina Dentária em 2008 pela Faculdade de Medicina da 
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 Regente da Disciplina de Prostodoncia Removível

 Docente do Curso de Pós-graduação em Reabilitação Oral Protética da 

FMUC

 Conferencista em diversos cursos de implantologia e prostodontia

 Autor e coautor de publicações nacionais e internacionais de implantologia 

e prostodontia

Filipe Moreira (2)
 Médico dentista licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra (FMUC) – 2008

 Doutorado em Ciências da Saúde pela FMUC – 2022

 Pós-graduado em Reabilitação Oral Protética pela FMUC – 2011

 Assistente Convidado do MIMD da FMUC desde 2011

 Membro do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Estética e 

Reabilitação Oral (SPERO)

 Membro fundador da Sociedade Portuguesa de Implantologia e 

Osteointegração (SOPIO)
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 Curso de Pós Graduação em Odontopediatria e Dentisteria Estética 

pela CSE/IIMDS 
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 Membro de comissão instaladora de OMGB

 Fundadora da clinica dentária –(FELIZDENT) em Guine-Bissau

 Responsável do serviço de Medicina dentária do Hospital Militar 

principal, Amizade-Sinho

 Membro organizadora da feira dos imigrantes e refugiados em São 
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Leonardo Murialdo
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 Licenciatura em Medicina Dentária em 2004.
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 Presidente da AMMD (Associação Moçambicana dos Médicos 

Dentistas) nos anos 2012, 2013 e 2014.
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Mavalane (HGM) de 2005 a 2010.

 Docente de: Imagiologia oral, Semiologia oral e Anatomia e 

Escultura Dentária de 2004 a 2010.

 Participação como Palestrante convidada em congressos nacionais 

e internacionais.
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CV Maria Llanes
 Médica dentista pela UAX em 2004

 PhD pela Universidade Complutense de Madrid 2013

 Especialista em Medicina Dentária Preventiva pela UCM 2005

 Máster em Implantologia Straumann 2006

 Diploma Sociedade Espanhola de Periodontologia e Implantes 2016

 Professora Auxiliar convidada de Medicina na Universidade do 

 Algarve 2014 e 2019

 Colaboração docência em Epidemiologia e Saúde Pública UCM 

 2004  a 2013

 Autora e coautora de diversos trabalhos publicados em revistas/ 

 congressos e livros

Com o intuito de fazer uma analogia entre os diferentes países de língua oficial portuguesa, será realizado 
um enquadramento do ensino em Medicina Dentária em Portugal, nomeadamente do número de instituições 
de ensino existentes, duração do curso, formação contínua, congressos nacionais e situação laboral dos 
recéns graduados nos primeiros anos.
Neste painel vamos também explorar as atuações dos estabelecimentos de ensino superior que podem 
melhorar as condições dos alunos oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa efetivando, 
assim, as resoluções enunciadas para a Política de Cooperação Portuguesa em matéria de educação e 
divulgação da língua e cultura portuguesas, contribuindo, ainda ao desenvolvimento daqueles países.
Pretende-se ainda abrir uma breve discussão sobre ensino direcionado a literacia e comunicação com o 
paciente, com métodos como o “Problem based learning” ou “peer-assisted learning” e ainda a necessidade 
das universidades reconhecer a prevenção como fulcral em todas as áreas da medicina dentária, e não 
exclusivamente na odontopediatria ou na saúde pública.

RESUMO
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 Sorbonne-Université. Paris 2021.

 Doutoramento em Medicina Dentária. Faculdade de Medicina 

 Dentária  da Universidade de Lisboa. 2016.

 Continuing Education Course, Clinical Leadership Module. Harvard 

 School of Dental Medicine. 2015.

 Mestrado em Psicologia das Emoções. ISCTE-IUL. 2008-2010.
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O exercício da Medicina Dentária (MD) é considerado como a profissão, na área da saúde, de maior risco 
para o aparecimento de stress e de lesões musculoesqueléticas (LME).
Dentistas e estudantes de MD apresentam níveis elevados de stress, ansiedade, depressão, burnout e de 
queixas de LME.
O stress tem uma correlação positiva com a prevalência de LME: no seu aparecimento, no agravamento e 
na sua progressão.
Dependendo da cronicidade e duração, o stress pode levar â doença mental, depressão, ansiedade e 
burnout.
Os Médicos Dentistas Portugueses (MDP) apresentam níveis de stress elevados, superiores aos da 
população portuguesa.
Mais de 80% dos MDP reconhecem a presença de stress nas suas vidas.
A prevalência de sintomas de LME entre MDP é elevada: 88.2% referem queixas em pelo menos uma zona 
do corpo durante a última semana e 90.7% no último ano.
Stress e queixas de LME estão positivamente correlacionadas entre si e negativamente relacionadas com 
a felicidade autêntica-estável e a prática de exercício físico.
Estes resultados podem sugerir que o stress em MD pode ser devido não só à exigência da profissão, mas 
também aos sintomas das LME.
Em Portugal são elevados os níveis de LME, stress, ansiedade e depressão quer nos dentistas quer nos 
estudantes de MD.
A formação académica em MD deveria considerar o ensino da gestão de stress, ansiedade e depressão.
O programa Mindness, num estudo piloto com estudantes de MD, revelou redução dos níveis de depressão 
(32%), stress (34%), ansiedade (64%) e das queixas de LME (88,9%).

RESUMO
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CV Vanessa Silva
 Médica dentista licenciada pela Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto (2009)

 Doutorada em Segurança e Saúde Ocupacionais pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto

 Professora Auxiliar Convidada de Oclusão e Ergonomia da Faculdade 

de Medicina Dentária da UCP

 Investigadora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde 

(CIIS)

A prática de medicina dentária envolve trabalho de alta precisão, requer atenção e concentração bem como 
resistência física e mental do médico dentista. Um dos temas mais abordados na ergonomia aplicada à 
medicina dentária é a postura de trabalho, visto ser fundamental para a prevenção de lesões músculo-
esqueléticas (LME).
Desde os anos 70 que é reportado elevada frequência de LME nos dentistas e a prevalência deste tipo de 
lesões tem aumentado nas últimas décadas. É causa comum de incapacidade ocupacional acarretando 
consequências substanciais na produtividade e absentismo laboral.
A postura de trabalho é importante para criar condições de trabalho ótimas (acesso, visibilidade e controlo 
do campo operatório) e condições físicas e psicológicas de forma a poder executar os procedimentos 
clínicos.
Um dos principais objetivos da ergonomia é a prevenção de doenças ocupacionais músculo-esqueléticas e 
sintomas que possam agravar estas doenças. A prática da ergonomia na medicina dentária determina como 
atingir a melhor postura perante o paciente, eliminando quanto for possível fatores de risco biomecânicos.

RESUMO
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A Publicidade em saúde tem evoluido ao longo dos tempos na mesma medida que as sociedades integram o fenómeno publicitário como um processo natural de desenvolvimento 
social. A ancoragem ética e deontológica da participação do médico dentista deve ter sempre em atenção que, se por um lado existe todo o interesse em que a força da 
comunicação social seja aproveitada, pois permite canais muito efetivos na transmissão da informação à população, por outro lado, deve o médico dentista, previamente à sua 
participação, assegurar que a sua intervenção nunca deixará de ser como tal e por isso, salvaguardar a exposição mediática de paciente sem qualquer benefício para o próprio 
no seu processo terapêutico.

RESUMO
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Todos os dias confiamos os nossos dados mais sensíveis a empresas e organizações, por exemplo, em rotinas como comprar medicamentos, pagar consultas e exames, 
receber pontos em cartões de fidelização, viajar de avião, receber os nossos salários e muito mais.
A União Europeia tem vindo a introduzir, ao longo dos últimos anos, alterações significativas às regras no âmbito da Proteção de Dados (RGPD, 2018) e da Cibersegurança 
(NIS, 2019) impondo às empresas novas obrigações e cuidados acrescidos no tratamento dos dados dos clientes.
Neste painel, iremos abordar alguns tópicos do RGPD e da CIBER, relativamente à forma como os consultórios/clínicas recolhem, armazenam e utilizam os dados dos 
clientes, com enfoque especial no problema do “phishing” e do “ransomware”, de forma a tornar estes processos mais seguros e protegidos.

RESUMO

 

Henrique Necho | Daniel Bulas Cruz | Carlos Jorge Camarinha

Proteção de dados e cibersegurança - sugestões para
uma prática segura
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A Empatia do Estudante de Medicina Dentária:
Perceção dos próprios

COMUNICAÇÃO ORAL DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | Candidato a Prémio

Angélica Rua* | José Frias Bolhosa | Rute Meneses
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:  A Empatia é definida como a capacidade cognitiva e aptidão do indivíduo para captar os sentimentos, experiências internas e perspetivas do outro. A Empatia implica a capacidaded de 
sentir o que a outra pessoa está asentir, saber o quea outra pessoa está a sentir e responder à experiência da outra pessoa. O presente estudo tem como objetivo avaliar a Empatia dos estudantes do 
curso referido, tendo em consideração os diferentes contextos sociodemográficos e académicos em que se inserem.

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo avaliar a Empatia dos estudantes do curso de Medicina Dentária da Universidade Fernando Pessoa, tendo em consideração os diferentes contextos 
sociodemográficos e académicos em que se inserem 

Materiais e Métodos: Foi aplicado um questionário online composto por questões sociodemográficas/de contexto académico e pelo Índice de Reactividade Interpessoal, para avaliar a auto-perceção da 
Empatia num conjunto de alunos de Medicina Dentária do 1º ao 5º ano da Universidade Fernando Pessoa. Foi realizada uma análise estatística quantitativa para avaliação da significância das associações 
entre as variáveis em estudo.

Resultados: Os 87 alunos que completaram o questionário apresentaram uma pontuação média total de 56,6±11,5 pontos, sugerindo uma Empatia moderada. As estudantes do sexo feminino tiveram uma 
pontuação significativamente mais elevada na escala de Empatia do que os estudantes do sexo masculino (58,6±11,8 vs. 50,5±8,4, p=0,004, respetivamente). Os alunos a frequentar o 5º ano de curso 
apresentaram maior pontuação no subdomínio Tomada de Perspectiva do que os restantes, com diferenças estatisticamente significativas entre anos de curso a frequentar. Os alunos que utilizam os 
transportes públicoscomo principal meio dedeslocação para a universidade apresentaram uma pontuação significativamente maior no subdomínio Desconforto Pessoal

Conclusões: Os resultados mostram valores superiores de Empatia na presente amostra quando comparados ao ponto médio do intervalo das pontuações possíveis de obter. No entanto, grupos 
específicos como alunos do sexo masculino, a frequentarem os primeiros anos de curso e que se deslocam de viatura própria para a universidade apresentam piores resultados do que as suas 
contrapartes na escala de Empatia. Por ser uma competência pessoal e profissional de cariz tão importante, torna-se primordial o investimento no desenvolvimento de Empatia durante a formação 
dos alunos.

01
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BIOLOGIA ORAL | Candidato a Prémio

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 inflamação perineural na mandíbula é antigo e bem descrito na literatura, porém pode estar associado a alterações morfológicas ósseas como FDOJ( Fatty degenerative 
osteonecrosis in jawbone). O FDOJ é uma osteonecrose cavitacional,  distúrbio de mineralização óssea, ocorre no osso trabecular medular com natureza asséptica, isquêmica, por vezes assintomática,  
uma condição crônica óssea imunologicamente alterada com expressão de quimiocinas pró-inflamatórias RANTES. A super expressão dessa quimiocina ativa vias de sinalização no sistema imune, fato 
que pode contribuir para neuralgias ou dores faciais atípicas.

Descrição do Caso Clínico: Paciente fem. 31anos, diagnóstico de dor facial atípica, neuralgia inconclusiva, sem envolvimento com 5° par craniano. Dor em choque, limitante e irradiada por 3anos. 
Histórico clínico envolvia distúrbios vasculares, tromboembolia torácica, anticoagulantes. Dor a palpação região temporal, occipital e massetérica com escala virtual analógica (EVA) em 10. Redução 
parcial e temporária da dor com carbamazepina, laserterpia e acupuntura. 
Discreta alteração em radiografia OPG, exame de Rantes(sérum) 149ng/ml. 
Achado clínico em área de extração dos sisos mostra  cicatrização com reparo incompleto 10 anos após sua execução. 
O diagnóstico final a partir da mensuração densidade óssea das regiões retromolares, e anamnese foi de osteonecrose cavitacional ou FDOJ região 18, 28, 38 e 48. Padrão ouro de diagnóstico de 
alterações do osso medular é feito com ultrassom Transalveolar TAU. 
Realizada  intervenção terapêutica  cirúrgica com debridação tecido ósseo medular alterado, curetagem e uso de L-PRF para estímulo cicatricial.

Conclusões: Uma limitação significativa refere-se a detecção dessa patologia. A falta de sinais  locais e radiográficos, e o desconhecimento das relações da quimiocina RANTES prejudicam o 
diagnóstico das osteonecroses. 
Com o diagnóstico e tratamento correto da Osteonecrose cavitacional  é possível trazer uma melhora consistente do quadro de dores da paciente relacionadas  ao FDOJ. Análise da densidade óssea 
de regiões desdentadas com tomografia e ultrasom transalveolar podem ser um complemento diagnóstico decisivo na resolução de neuralgias e dores faciais atípicas.
  Paciente – “Desde que comecei sentir dor busquei  vários especialistas sem sucesso. Após a cirurgia tive uma ótima recuperação, não tive mais  dor. Não tem sensação melhor.”
A paciente deu o consentimento informado para  publicação desse caso.
Riley DS, Barber MS, Kienle GS, AronsonJK, et al. Diretrizes CARE para relatos de caso: documento de explicação e elaboração. JClinEpi 2017 Sep;89: 218-235. doi: 10.1016/jclinepi.2017.04.026
“Peripheral Neuropathic Facial/Trigeminal Pain and RANTES/CCL5 in Jawbone Cavitation”, Vol. 2015, Article ID 582520, 9 pages, 2015.
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Neuralgia e dor facial atípica relacionada 
a osteonecrose asséptica ( FDOJ)- Relato de caso

Regeane de Pol  Kaniak* | Johann Lechner
Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG ( Brasil)
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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 
IIntrodução: Atualmente a Periodontite é caracterizada com base na definição do estádio e grau da doença. Uma periodontite estádio IV tem características únicas que requerem um tratamento de 
maior nível de complexidade.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do género feminino dirigiu-se à Clínica da Pós-graduação em Periodontologia da Faculdade de Medicina Dentária com queixas de mobilidade dentária e hemorragia 
gengival. Fumadora ≥ 1o cigarros/dia e sem outra doença sistémica a referir (ASA tipo II). Após avaliação clínica e radiográfica foi diagnosticada com uma Periodontite estádio IV, generalizada, grau C.
Após a fase 1 da terapia que incluiu a cessação tabágica, explicação da doença, motivação e instrução para uma melhoria da higiene oral, iniciou a fase 2 em que foram realizadas 2 consultas de 
instrumentação subgengival (destartarização e alisamento radicular).
Na consulta de reavaliação apresentava um índice de placa de 15% e a presença de bolsas periodontais residuais. A fase 3 consistiu na re-instrumentação subgengival do 2º sextante, cirurgia 
ressectiva/acesso no 3º, 4º, 5º e 6º sextante e cirurgia de regeneração periodontal nos dentes 14, 15.

Conclusões: Após a conclusão da terapia periodontal, incluiu-se a paciente num programa de suporte periodontal (follow-up 8 meses), com intervalos regulares de três em três meses.
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03

Abordagem de uma Periodontite Estádio IV Generalizada Grau C

Maria Inês Pinto* | Teresa Belo | João Moedas | Vanessa Rodrigues | João Gomes | Paulo Mascarenhas
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
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A Empatia do Estudante de Medicina Dentária: Perceção dos 
próprios

Comunicação oral de Investigação clínica 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | Candidato a Prémio

Angélica Rua*1 | José Frias Bolhosa2 | Rute Meneses3 | 4 | 5 | 6
Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa1 | Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa2 | Faculdade de Ciências da Saúde Univer-
sidade Fernando Pessoa3 | 4 | 5 | 6

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

RESUMO 
IIntrodução: Diversas espécies de Candida são encontradas na cavidade oral, considerados microrganismos oportunistas podem promover desde comprometimento superficial da mucosa ou até mesmo 
atuar de forma invasiva, possuindo um arsenal de fatores de virulência e mecanismos de resistências a antifúngicos convencionais, sendo assim necessária a formulação de terapias alternativas para 
o combate destes patógenos. Tendo em vista o aumento dessas infecções fúngicas em conjunto com a crescente resistência aos fármacos antifúngicos é necessária atenção e pesquisas para minizar 
tais fatores que comprometem a saúde oral.

Objetivos: Este trabalho objetiva analisar a atividade antifúngica de dois diferentes extratos de Hipericina (Hypericum perforatum) sobre culturas planctônicas de Candida albicans, Candida glabrata e 
Candida krusei.

Materiais e Métodos: Os extratos vegetais foram formulados do galho da planta (5G) ou a partir do arbusto liofilizado da planta (1P) ambos eluidos em metanol. O teste sobre culturas planctônicas foi 
realizado seguindo o protocolo M27-A3, segundo a CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), utilizando cepas padrão de C. albicans (ATCC 18804), C. glabrata (ATCC 9030) e C. krusei (ATCC 
6258) para determinação das concentrações inibitória mínima (CIM) e microbicida mínima (CMM).

Resultados: Os extratos de hipericina formulados a partir do arbusto liofilizado (1P) ou a partir do galho da planta (5G) promoveram CMM frente a C. albicans e C. glabrata com a concentração de 100mg/
ml; ambos os extratos não promoveram CMM frente a cepa de C. krusei. A CIM não pode ser observada pois os extratos possuem turbidez, impossibilitando a interpretação do resultado.

Conclusões: Os extratos demonstraram ação antifúngica sobre culturas planctônicas de C. albicans e C. glabrata, promovendo ação microbicida com a concentração de 100mg/ml, porém para C. krusei 
os extratos não exibiram atuação antifúngica.
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Atividade antifúngica dos extratos de hipericina sobre culturas 
planctônicas de Candida spp.: estudo in vitro

Ellen Roberta Lima Bessa*1 | Ana Bessa Muniz1 | Carolina Ramos Hurtado2 | Maria Cristina Marcucci1 | Lucas de Paula Ramos1 | Luciane Dias de Oliveira1

Instituto de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP)1 | Instituto Federal de São Paulo (IFSP) São José dos Campos, São Paulo, Brasil.2
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CARIOLOGIA  
05

Avaliação do efeito de diferentes desinfetantes cavitários na 
adesão à dentina de dentes permanentes

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

RESUMO 
Introdução:  A cárie dentária resulta de um desequilíbrio do ciclo contínuo de desmineralização e remineralização do esmalte dentário. Após a eliminação da lesão de cárie dentária, alguns 
microrganismos podem permanecer viáveis na estrutura dentária, o que pode comprometer o sucesso da reabilitação. Assim, a desinfeção cavitária é um procedimento importante a realizar 
previamente à restauração da estrutura remanescente.

Objetivos:Avaliar o efeito de cinco desinfetantes cavitários na adesão de resina composta à dentina de dentes permanentes

Materiais e Métodos: O terço oclusal de 60 molares íntegros foi seccionado. Os dentes foram distribuídos aleatoriamente por 6 grupos (10 dentes cada): 1 - Controlo (sem aplicação prévia de 
desinfetante); 2 – Desinfeção com Clorohexidina (0,20%); 3 – Desinfeção com Aloé vera; 4 – Desinfeção com Glutaraldeído (5%); 5 – Desinfeção com EDTA (17%); 6 – Desinfeção com Etanol (100%). 
Os desinfetantes cavitários foram aplicados ativamente, seguindo-se a lavagem e secagem com ar. O sistema adesivo foi aplicado ativamente e fotopolimerizado. Foram aplicados 2-3 incrementos de 
resina composta com o auxílio de cilindros de polietileno (3mm de diâmetro e 2 mm de altura), seguindo-se a fotopolimerização. As amostras preparadas foram avaliadas in vitro. Todos os dados foram 
analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc de Dunn e o nível de significância assumido foi de 5%.

Resultados: Verificaram-se diferenças significativas quanto à força de adesão entre os grupos Controlo e Clorohexidina (p=0,003), Controlo e Etanol (p=0,008) e Controlo e EDTA (p=0,009). 
Em relação ao trabalho de descolamento, verificaram-se diferenças significativas entre os grupos Controlo e Clorohexidina (p=0,011) e Controlo e Glutaraldeído (p=0,015). Em relação ao módulo 
de rigidez, foram também identificadas diferenças significativas entre os grupos Aloé vera e EDTA (p=0,018), Glutaraldeído e EDTA (p<0,001), Glutaraldeído e Etanol (p=0,003), Glutaraldeído e 
Clorexidina (p=0,007) e Glutaraldeído e Controlo (p=0,043).

Conclusões:  A utilização de Clorohexidina, Etanol, EDTA, Glutaraldeído e Aloé Vera como desinfetantes cavitários não prejudicou a adesão estabelecida entre a dentina de dentes permanentes e 
a resina composta, in vitro. Considerando os resultados positivos, e apesar de haver uma necessidade de estudos clínicos que os sustentem, todos os desinfetantes parecem ser boas escolhas 
como agentes de pré-tratamento.
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IMPLANTOLOGIA 
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Desgaste das superfícies deslizantes na substituição total da 
articulação temporomandibular:  estudo in vitro

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

RESUMO 
Introdução:  A articulação temporomandibular humana (ATM) é a articulação mais complexa do corpo humano,  considerando o movimento multidirecional dos componentes. Em condições normais, 
a ATM é a articulaçao que mais está sujeita a cargas e descargas cíclicas comparativamente com qualquer outra articulação do corpo. Durante o movimento, o disco articular fibroso promove um 
encaixe nas superfícies convexas da ATM e a distribuição de forças. Na ausência de um disco articular, existem pequenas áreas de contato entre o côndilo protético metálico e um polietileno de ultra-
alto peso molecular (UHMWPE) para diminuir o atrito e a carga. O atrito e desgaste do côndilo protéico e do componente fossa à base de polímero promovem a libertação de detritos como partículas 
e iõess para os tecidos circundantes com alto risco de toxicidade local e sistémica. A expectativa de vida dessas próteses é, no máximo, limitada a 15 anos e espera-se que o número de aplicações 
desses dispositivos aumente até 2030.

Objetivos:
O objetivo do presente estudo foi avaliar o atrito e o desgaste de materiais utilizados para  a substituição total da articulação temporomandibular (ATM).
Materiais e Métodos: As amostras dos  côndilos protéticos  foram preparados a partir de ligas CoCrMo ou Ti6Al4V para teste de desgaste contra corpos de prova quadrados de polietileno de ultra-alto 
peso molecular (UHMWPE). Testes de desgaste pino sobre placa,  de deslizamento reciprocante, foram realizados com uma carga aplicada de 30 N, 1 Hz de frequência de deslizamento e comprimento 
de curso linear de 4 mm em solução de Ringer a 37 C por 60 min. O coeficiente de atrito (COF) dos materiais foi medido como a razão entre as forças tangencial e normal. A taxa de desgaste específica 
foi determinada por equações analíticas de acordo com estudos anteriores relacionados. As superfícies foram inspecionadas por microscopia eletrónica de varredura (SEM, JSM-6010 LV, JEOL, Japão) 
no modo de eletrões por retrodispersão e secundários (SE) a 5-10 kV. As imagens SEM foram registadas em ampliação variando de 25x até 2000x. As análises químicas dos materiais foram realizadas 
por meio de espectroscopia de energia dispersiva (EDS, INCAX-Act, PentaFET Precision, Oxford Instruments).

Resultados:
Os valores de COF foram semelhantes para ambos os pares de materiais: 0,077 para Ti6Al4V vs UHMWPE e 0,081 para CoCrMo vs UHMWPE. Além disso, a taxa de desgaste específica do UHMWPE 
não variou considerando diferentes tipos de materiais dos côndilos. As imagens SEM revelaram desgaste por abrasão, descolamento e adesão do material como as vias de desgaste dominantes para 
ambos os pares tribológicos de materiais. A transferência de UHMWPE sobre o côndilo metálico foi confirmada por análises de EDS.

Conclusões:
O atrito e o comportamento de desgaste das ligas de cromo-cobalto foram bastante semelhantes aos registados para Ti6Al4V contra UHMWPE. Um desgaste significativo das superfícies de UHMWPE 
foi detetado por microscopia, o que sugere um desgaste progressivo dos componentes na substituição total da articulação temporomandibular.
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Enxerto dentinário autólogo em defeitos ósseos e periodontais 
após a extração de um terceiro molar

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

RESUMO 
Introdução:  Uma extração dentária, por norma, representa um procedimento traumático que implica alterações dimensionais na estrutura óssea alveolar que podem comprometer periodontalmente 
os dentes adjacentes ou dificultar a reabilitação protética da zona.De forma a minimizar estas consequências, recentemente, a dentina autóloga surgiu como novo material de enxerto, promovendo 
o estudo das suas propriedades de osteocondução, osteoindução e osteogénese.

Objetivos: A realização deste estudo pretende avaliar clínica e radiograficamente o potencial da dentina autóloga como um biomaterial em regeneração óssea e na preservação alveolar e estudar 
a sua influência na profundidade de sondagem do segundo molar.

Materiais e Métodos: Realizou-se um ensaio clínico controlado e randomizado. A amostra englobou 26 pacientes divididos equitativa e aleatoriamente em dois grupos: grupo de estudo –extração 
dentária e posterior enxerto de dentina autóloga; e grupo controlo – extração dentária convencional sem posterior colocação de qualquer biomaterial. Os parâmetros do edema,trismus, foram avaliados 
no dia da cirurgia e ao 3º e 8º dia pós-cirúrgico. Já os parâmetros ósseos e periodontais foram avaliados no dia da cirurgia e no follow-up aos 2 meses

Resultados: Os valores da profundidade de sondagem e a reabsorção óssea, tanto vertical como horizontal, são inferiores no grupo de estudo (p<0.05)

Conclusões: Perante os resultados deste estudo, a dentina autóloga poderá ser considerada um material promissor em técnicas de preservação alveolar
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Importância da consciencialização para o comportamento na 
abordagem do bruxismo da vigília – estudo clínico

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

RESUMO 
Introdução:  O recurso à tecnologia baseada no princípio EMA (avaliação ecológica momentânea) introduziu uma nova possibilidade de abordagem da condição clínica, com um maior comprometimento 
dos indivíduos também do ponto de vista terapêutico (ou seja, intervenção ecológica momentânea [EMI]). Nesta medida o EMA abriu perspectivas interessantes no campo da abordagem do 
Bruxismo da Vigília (BV). Implementado em dispositivos móveis tem sido proposto para alertar a consciência dos indivíduos para o comportamento do BV e potencialmente contribuir para o 
autocontrole baseado no conceito de biofeedback e reeducação comportamental

Objetivos:A etiologia do bruxismo é de origem central.  Períodos de aumento da pressão emocional, que são frequentemente associadas a um potencial aumento da atividade muscular durante o 
sono e a vigília. Tal atividade requer atenção e auto-controlo dos indivíduos, devidamente acompanhados pelos clínicos, a fim de minimizar as potenciais consequências e sequelas

Materiais e Métodos: Sessenta e quatro (N=64) estudantes de medicina dentária (22,3 anos [± 2,6]; 52F; 12M) responderam ao Oral Behavior Checklist (OBC - 1) e foram randomizados no grupo EMA 
(GE) e no grupo controlo (GC). GE foram monitorizados com uma aplicação de smartphone para relatar o AB, durante sete dias consecutivos, completando três períodos de monitorização EMA (EMA-1, 
2 e 3), separados por intervalos de um mês. Após o terceiro período (EMA -3), tanto GE quanto GC responderam novamente a OBC (OBC – 2). Os dados foram organizados e feita análise estatística 
descritivas e as variações ao longo do tempo foram descritas e testes de associação linear por linear e testes post-hoc foram realizados para comparar as diferenças entre os relatos de BV no 1º e 2º 
momentos intra-grupo e inter-grupos. O nível de significância considerado foi fixado em 5%

Resultados:  percentagem de participantes que alteraram o relato do comportamento \”apertar os dentes\” na vigília entre OBC-1 e OBC-2 foi significativamente maior entre os participantes do GE, 
quando comparado ao GC (P = 0,027). Para todos os outros comportamentos relatados, as diferenças dentro e entre grupos nas respostas ao OBC-1 e OBC-2 não foram significativas. O \”apertar 
os dentes\” e \”manter a mandíbula tensa sem os dentes em contacto\” foram os mais relatados, enquanto o ranger foi o comportamento menos frequente

Conclusões: Como comportamento, o BV precisa de ser reconhecido  adequadamente por um indivíduo, especialmente à luz da possível relevância clínica  que as consequências de uma atividades 
muscular excessiva representam para muitas áreas da medicina dentária e da medicina. Dentro dos limites do presente estudo, os resultados sugerem que uma abordagem EMA através do 
smartphone pode ser útil para monitorizar o BV ao longo do tempo. Este contribui para o aumentando da atenção e da consciencialização do indivíduo para o comportamento, quando comparado 
ao relato único utilizado classicamente.
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PERIDODONTOLOGIA
09

Recobrimento Radicular de Recessões Múltiplas: Caso Clínico

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

RESUMO 
Introdução:  A recessão gengival foi definida como a migração apical da margem gengival relativamente à junção cemento-esmalte estando associada a perda de inserção com a exposição da 
superfície radicular ao meio oral. Tal, resulta em compromisso estético e surge muitas vezes associado a hipersensibilidade dentinária e lesões cervicais não cariosas. A presença de recessão 
gengival frequentemente dificulta a higienização, resultando em inflamação gengival e cárie radicular. As recessões gengivais múltiplas apresentam um desafio adicional pelo facto de se 
acompanharem muitas vezes de condições anatómicas desfavoráveis - abrasões de esmalte, e irregularidades no tecido queratinizado residual, necessidade de grande quantidade de tecido dador 
e resultado estético dependente do recobrimento de várias recessões adjacentes.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do género feminino, sistémica e periodontalmente saudável, compareceu à consulta com queixas estéticas e de hipersensibilidade dentinária. Tinha realizado 
tratamento ortodôntico anteriormente. Após avaliação clinica e radiográfica foi diagnosticada com múltiplas recessões gengivais RT1 e fenótipo fino. Foram realizadas até ao momento três 
cirurgias de recobrimento radicular. No 1º e 2º quadrantes recorrendo a retalhos de reposicionamento coronal, com enxerto de tecido. Na mandíbula optou-se pela técnica de túnel, uma vez que 
as recessões apresentavam menos de 4mm de profundidade e menos de 1mm de gengiva queratinizada.

Conclusões: Ambas as técnicas de recobrimento radicular - Retalho de Reposicionamento Coronal ou Técnica de Túnel - permitem obter resultados estéticos satisfatórios a curto e médio prazo. 
Ao eliminar as recessões gengivais, houve melhoria na hipersensibilidade dentinária do paciente.

Leonor Assunção Marinho* | Teresa Belo | João Moedas | Maria Inês Pinto | Vanessa Rocha Rodrigues | Pedro Lopes Otão
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
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Estudo In Vitro de selantes oclusais: análise das propriedades, 
tensões e formação de fendas marginais

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

RESUMO 
Introdução:  Materiais selantes resinosos são utilizados como método preventivo e terapêutico à cárie através dos selantes oclusais. As propriedades destes materiais e tensões geradas pela 
contração de polimerização na interface do selante implicam na amplitude das fendas marginais.

Objetivos: O objetivo geral foi avaliar o comportamento biomecânico de selantes resinosos e sua relação com fendas.
Materiais e Métodos: Os materiais usados foram cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Vit) Vitremer 3M, selante resinoso (Prev) Prevent, FGM e resina bulkfill fluida (FbF) (Filtek 
Bulk Fill Flow, 3M). As propriedades analisadas foram resistência à tração diametral (DTS) e resistência à compressão (CS) através de teste com carregamento axial (EMIC - DL 2000, V = 0.5 
mm/min, células de carga de 100 KgF e 500 KgF). Contração pós-gel (Shr) obtida através de extensometria, dureza Knoop (KHN) por teste de indentação mecânica e módulo de elasticidade (E) 
por analogia. As amostras de cada material foram confeccionadas nas dimensões e parâmetros específicos de cada teste (N=10) e aleatorizadas por software. Tamanho da amostra para Shr foi 
esférica 2x2x2 mm, para DTS cilíndrica 6x3 mm, para CA cilíndrica 4x2 mm, para E e KNH cilíndrica 5x2 mm. Após distribuição normal dos resultados foi usado ANOVA One-way seguido de 
Teste de Tukey (α=0,05). SS foram analisadas qualitativamente usando método de elementos finitos tridimensional (MEF 3D). Modelos foram gerados a partir de tomografia microcomputadorizada 
(Sofware skyScan Brucker 1272.) resultando em modelo personalizado. Sessenta molares foram selados com cada material e dividido em dois grupos: microscopia eletrônica de varredura imediato 
ao selamento e após fadiga mecânica com ponta de silicone , ambos simulando seis meses de mastigação (N=10). Imagens qualitativas foram obtidas da interface selante/esmalte e mensurações 
bidimensionais em micrometros foram obtidas desta interface (software Image J). Após distribuição normal dos resultados foi usado ANOVA Two-way seguido de Teste de Tukey (α=0,05).

Resultados: Vit, Prev e FbF apresentaram valores similares de KNH. Vit apresentou menor DTS e CA que Prev e FbF, e isso manifestou diretamente no aumento das fendas marginais após fadiga 
mecânica. Juntamente com FBF, Vit apresentou menores valores de Shr e E e impacta diretamente em menores tensões de contração residuais quando avaliado distribuição de tensões, além de 
menor fenda marginal após intervenção imediata. As fendas marginais do Vit aumentaram após fadiga enquanto nos grupos Prev e FbF diminuíram.

Conclusões: Equilíbrio entre propriedades mecânicas e comportamento biomecânico do material e da técnica utilizada deve ser avaliado e torna os materiais equilibrados no desempenho. Outras 
características como capacidade cariostática devem ser avaliadas sendo limitações deste estudo.
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Resposta inflamatória in vitro de células periimplantares em contacto com 
superfícies cerâmicas com propriedades piezoelétricas

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

RESUMO 
Introdução: A osteointegração é o principal fator de sucesso para os implantes dentários. A fim de otimizar a resposta biológica têm sido investigadas diversas estratégias de tratamento da superfície. 
Devido às suas propriedades piezoelétricas similares aos efeitos gerados no tecido ósseo em função, a zircónia com titanato de bário (BaTiO3) pode ser uma alternativa para promover a proliferação 
e diferenciação osteogénicas e, consequentemente, acelerar a osteointegração. No entanto, os potenciais efeitos inflamatórios nos tecidos periimplantares destes materiais não estão definidos.

Objetivos: Avaliar a resposta inflamatória de fibroblastos e osteoblastos em contacto com superfícies de zircónia funcionalizada com BaTiO3 com propriedades piezoelétricas.
Materiais e Métodos: Foram produzidos discos de zircónia estabilizada com ítria (YSZ) com 5% de BaTiO3 através de prensagem e sinterização. Foi realizada polarização de contacto em banho de óleo 
de silício sob campo elétrico de 2kV/mm a 130ºC durante 30min. Foram usados discos de YSZ como controlo. Os osteoblastos humanos (hFOB1.19) e os fibroblastos gengivais (hTERT) foram cultivados 
nos discos durante 14 dias por métodos previamente descritos. A viabilidade celular foi avaliada aos 1, 3, 7 e 14 dias usando um método comercial à base de resazurina. A IL-1b e IL-6 foram avaliadas nos 
dias 1 e 3 nas duas culturas celulares e a osteopontina foi medida nos osteoblastos aos 3 e 7 dias usando ELISA. A atividade de fosfatase alcalina (ALP) foi medida através de um ensaio colorimétrico 
enzimático aos 7 e 14 dias. Todos os resultados foram apresentados como média±intervalo de confiança (CI). Foram realizadas comparações entre grupos através do teste ANOVA ou Kruskal-Wallis 
(post-hoc de Tukey), conforme apropriado, utilizando software de estatística. A significância foi definida como p<0,05.

Resultados: A viabilidade celular aumentou ao longo do tempo em todos os grupos em ambas as culturas. Nos osteoblastos a viabilidade foi significativamente menor no grupo não polarizado 
em comparação com o grupo polarizado aos 14 dias. Não foram observadas diferenças significativas nos valores da viabilidade dos fibroblastos. Embora se tenha observado atividade da ALP 
significativamente superior no grupo polarizado aos 7 dias e no grupo YSZ aos 14 dias em comparação com o grupo não polarizado, não foram observadas diferenças significativas na secreção de 
osteopontina. Relativamente aos marcadores inflamatórios dos osteoblastos, a IL-1b mantém-se constante e um aumento da IL-6 foi observado no grupo polarizado, mas sem diferenças significativas 
entre grupos. A secreção de IL-1b dos fibroblastos foi semelhante à encontrada nos osteoblastos, com valores constantes ao longo do tempo e sem diferenças significativas. Contudo, a secreção da 
IL-6 diminuiu em todos os grupos com valores significativamente inferiores no grupo não polarizado em comparação com YSZ aos 3 dias (p>0,05).

Conclusões: As superfícies de YSZ com BaTiO3 não revelam citotoxicidade para nas células dos tecidos periimplantares. Adicionalmente, o contacto com superfícies com ou sem propriedades 
piezoelétricas não parece afetar significativamente a diferenciação e o perfil inflamatório das células. No entanto, a adição de BaTiO3 às amostras sem propriedades piezoelétricas pode ter um 
potencial efeito inibitório na atividade inflamatória dos fibroblastos mediada por IL-6.

Beatriz Ferreira Fernandes*1 | Laura Tiainen2 | Michael Gasik3 | Óscar Carvalho4 | Mariana Brito da Cruz5 | António Duarte Mata6
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Qualidade de vida relacionada com a saúde oral dos idosos da 
Clínica Dentária 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 osteointegração é o principal fator de sucesso para os implantes dentários. A fim de otimizar a resposta biológica têm sido investigadas diversas estratégias de tratamento da superfície. 
Devido às suas propriedades piezoelétricas similares aos efeitos gerados no tecido ósseo em função, a zircónia com titanato de bário (BaTiO3) pode ser uma alternativa para promover a proliferação 
e diferenciação osteogénicas e, consequentemente, acelerar a osteointegração. No entanto, os potenciais efeitos inflamatórios nos tecidos periimplantares destes materiais não estão definidos.

Objetivos: Avaliar a resposta inflamatória de fibroblastos e osteoblastos em contacto com superfícies de zircónia funcionalizada com BaTiO3 com propriedades piezoelétricas.
Materiais e Métodos: Foram produzidos discos de zircónia estabilizada com ítria (YSZ) com 5% de BaTiO3 através de prensagem e sinterização. Foi realizada polarização de contacto em banho de óleo 
de silício sob campo elétrico de 2kV/mm a 130ºC durante 30min. Foram usados discos de YSZ como controlo. Os osteoblastos humanos (hFOB1.19) e os fibroblastos gengivais (hTERT) foram cultivados 
nos discos durante 14 dias por métodos previamente descritos. A viabilidade celular foi avaliada aos 1, 3, 7 e 14 dias usando um método comercial à base de resazurina. A IL-1b e IL-6 foram avaliadas nos 
dias 1 e 3 nas duas culturas celulares e a osteopontina foi medida nos osteoblastos aos 3 e 7 dias usando ELISA. A atividade de fosfatase alcalina (ALP) foi medida através de um ensaio colorimétrico 
enzimático aos 7 e 14 dias. Todos os resultados foram apresentados como média±intervalo de confiança (CI). Foram realizadas comparações entre grupos através do teste ANOVA ou Kruskal-Wallis 
(post-hoc de Tukey), conforme apropriado, utilizando software de estatística. A significância foi definida como p<0,05.

Resultados: A viabilidade celular aumentou ao longo do tempo em todos os grupos em ambas as culturas. Nos osteoblastos a viabilidade foi significativamente menor no grupo não polarizado 
em comparação com o grupo polarizado aos 14 dias. Não foram observadas diferenças significativas nos valores da viabilidade dos fibroblastos. Embora se tenha observado atividade da ALP 
significativamente superior no grupo polarizado aos 7 dias e no grupo YSZ aos 14 dias em comparação com o grupo não polarizado, não foram observadas diferenças significativas na secreção de 
osteopontina. Relativamente aos marcadores inflamatórios dos osteoblastos, a IL-1b mantém-se constante e um aumento da IL-6 foi observado no grupo polarizado, mas sem diferenças significativas 
entre grupos. A secreção de IL-1b dos fibroblastos foi semelhante à encontrada nos osteoblastos, com valores constantes ao longo do tempo e sem diferenças significativas. Contudo, a secreção da 
IL-6 diminuiu em todos os grupos com valores significativamente inferiores no grupo não polarizado em comparação com YSZ aos 3 dias (p>0,05).

Conclusões: As superfícies de YSZ com BaTiO3 não revelam citotoxicidade para nas células dos tecidos periimplantares. Adicionalmente, o contacto com superfícies com ou sem propriedades 
piezoelétricas não parece afetar significativamente a diferenciação e o perfil inflamatório das células. No entanto, a adição de BaTiO3 às amostras sem propriedades piezoelétricas pode ter um 
potencial efeito inibitório na atividade inflamatória dos fibroblastos mediada por IL-6.
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Encerramento de triângulos negros com resina composta em 
doente periodontal - Caso Clínico

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

RESUMO 
Introdução: : A periodontite é uma doença crónica, sistémica e multifatorial que, consoante o seu estágio e grau, apresenta diferentes proporções de perda dos tecidos de suporte dentário. O seu 
controlo pode ser feito através de procedimentos não cirúrgicos, cirúrgicos e de terapias regenerativas. A perda de inserção resultante da doença leva frequentemente ao aparecimento de triângulos/
espaços negros, classificados segundo o grau dessa perda.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, não fumadora, compareceu a uma consulta de avaliação referindo como queixa principal o constante sangramento durante a 
escovagem. Realizou tratamento ortodôntico prévio noutra clínica entre 2013-2016 e 2018-2019. Na história médica ou história familiar não foi reportada qualquer anomalia genética ou dentária. Ao 
exame clínico verificou-se presença de inflamação gengival, placa bacteriana e tártaro. Exames radiográficos complementares revelaram perda óssea generalizada, horizontal e vertical.

Foi diagnosticada periodontite generalizada, estágio III,  progressão rápida/Grau C (Papapanou, 2018). O plano de tratamento dividiu-se entre uma fase inicial/higiénica de controlo da doença periodontal 
(destartarização e motivação à higiene, periodontograma, raspagens radiculares e periodontograma de reavaliação), uma fase corretiva (restaurações em resina composta do 13 ao 23 para corrigir os 
triângulos negros e a desarmonia/assimetria dos bordos incisais da região antero-superior) e uma fase de manutenção (periodontal e das restaurações).

Conclusões: As restaurações em resina composta são uma abordagem de eleição para o encerramento de triângulos negros em doentes periodontais dado que são a opção mais conservadora e, quando 
executadas de forma criteriosa, apresentam boa integração estética e compatibilidade com os tecidos periodontal.

Tomás Ribeiro* | Ana Sofia Cardoso | Rebeca Forray de Barros | Joana Garcez | Paulo Campos
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU
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Condrodisplasia Metafisária e Tratamento Ortodôntico - 
A propósito de um Caso Clínico

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

RESUMO
Introdução: Condrodisplasias são um conjunto heterogéneo de patologias genéticas, caracterizadas por alterações a nível da cartilagem, que se traduzem num desenvolvimento esquelético anómalo. 
Dentro deste conjunto inserem-se as condrodisplasias metafisárias (CDMs), cujos distúrbios esqueléticos perturbam principalmente o crescimento dos ossos longos. Tanto a classificação como o 
diagnóstico destas patologias têm por base aspetos clínicos, radiológicos e a componente genética.
Dentro das CMDs existe um conjunto designado colagenopatias do tipo II, resultantes de mutações no gene que codifica a cadeia alfa-1 do colagénio tipo II, o gene COL2A1, culminando num défice 
essencial para o processo de ossificação endocondral. Assim, estes indivíduos padecem de perturbações nas placas epifisárias, no núcleo pulposo e no humor vítreo.
A Displasia Espondiloepimetafisária do tipo de Strudwick (SEMD) é uma entidade rara de cariz autossómico dominante. Caracterizada clinicamente por uma estatura baixa desproporcional, pectus 
carinatum, escoliose, lordose, miopia, descolamento da retina, equinovaro, genu valgum, coxa vara, artrite da anca e ainda fenda palatina, embora haja casos descritos com aparência craniofacial 
normal. Radiograficamente são detetáveis alterações como dappling metafisário, instabilidade atlanto-axial, hipoplasia do processo odontoide, platispondilia e defeitos epifisários a nível do fémur e da 
tíbia, entre outros.
Os estudos das CDMs a nível ortodôntico são parcos e dirigidos para subtipos específicos, por terem baixa prevalência, estando ausente na literatura casos de tratamento ortodôntico (TO) em indivíduos 
com SEMD.
Descrição do Caso Clínico: Um doente do sexo masculino, com 14 anos e histórico de SEMD e apneia do sono, foi referenciado para seguimento ortodôntico. O exame objetivo evidenciou estatura baixa 
desproporcional característica com genu valgum, coxa vara, pectus carinatum e uma face com hipoplasia do terço médio, retrognatia, depressão da ponte nasal e apinhamento dentário. Os principais 
problemas ortodônticos observados foram SEMD, classe II esquelética e hiperdivergente, posição apical e vestibular dos dentes 1.3 e 2.3, falta de espaço maxilar e mandibular, overjet e overbite 
aumentados, curva de Spee mandibular acentuada e mordida profunda. Foi planeado TO com aparelhos fixos multibrackets, barra transpalatina e exodontia dos primeiros pré-molares no maxilar 
superior. Na mandíbula além do aparelho fixo multibrackets foi realizado stripping.

Conclusões: Importa que os médicos dentistas, ortodontistas e cirurgiões maxilo-faciais tenham conhecimento deste tipo de patologia de forma a adaptar o TO à severidade das anomalias craniofaciais, 
às patologias funcionais e às alterações estéticas existentes. Desta forma, é possível proporcionar uma oclusão funcional, melhoria da aparência facial e qualidade de vida em doentes com CDM.
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Leucoplasia Oral com Displasia de Origem Traumática? - Caso Clínico

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

RESUMO 
Introdução: A leucoplasia é considerada a lesão potencialmente maligna de etiologia multifatorial mais comum da cavidade oral, sendo mais prevalente em pacientes acima dos 40 anos.
Estudos recentes evidenciam que a agressão crónica da mucosa inerente ao uso de próteses dentárias, dentes fraturados/cortantes e má higiene oral, assumem um importante impacto no aparecimento 
das mesmas, principalmente em mulheres

Descrição do Caso Clínico: Em 2015, uma paciente do sexo feminino com 64 anos apresentou-se na consulta de Medicina Dentária com queixa de ardência no bordo anterior esquerdo da língua, que 
se iniciou aquando da reabilitação do espaço edêntulo do dente 42, há cerca de um ano.
A anamnese não revelou antecedentes médicos relevantes para a condição clínica e a paciente não se encontrava sob terapêutica medicamentosa. Afirmou nunca ter fumado nem possuir hábitos 
alcoólicos.
No exame intraoral observou-se uma placa branca única de bordos irregulares mas definidos, textura lisa no bordo esquerdo da língua, com 10 mm no seu maior eixo. O estado de saúde oral revelou a 
presença de biofilme, lesões de cárie, atrição nos dentes antero-inferiores e edentulismo parcial.

Conclusões: A leucoplasia de origem traumática merece particular atenção por parte do Médico Dentista devido à instalação de um processo inflamatório contínuo que rapidamente pode evoluir para 
cancro escamoso oral e, neste caso em particular, para um possível cancro da língua.
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Terapêutica sistémica da infeção pelo Vírus Herpes Simples 
tipo 1– revisão sistemática

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

RESUMO
Introdução: O vírus HSV-1 é responsável pela infeção oral e perioral mais frequente ao nível dos tecidos moles queratinizados. Nos casos de múltiplas lesões recorrentes e debilitantes e/ou recorrências 
extensas frequentes recomenda-se uma terapêutica sistémica.

Métodos: Efetuou-se um registo prévio do protocolo para a revisão sistemática na plataforma PROSPERO com ID CRD42022312958 e o trabalho foi realizado seguindo o método PRISMA. Realizou-
se uma pesquisa bibliográfica com artigos científicos publicados em diversas bases de dados eletrónicas. B-on, PubMed, ScienceDirect entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Na pesquisa 
efetuada incluíram-se artigos em formato de ensaios clínicos, ensaios clínicos randomizados controlados por placebo, revisões sistemáticas, estudos caso-controlo, estudos em população feminina e 
masculina, artigos integrais, artigos em português, inglês, espanhol e francês que avaliavam antivíricos numa população seropositiva pelo HSV-1. Foram aplicados como critérios de exclusão doentes 
oncológicos, transplantados, pacientes seropositivos pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, estudos animais e estudos in-vitro, artigos incompletos e/ou mulheres grávidas. Foram igualmente 
incluídos na pesquisa, livros sobre a temática e artigos que se encontravam descritos na bibliografia de alguns artigos selecionados. A pesquisa foi realizada por dois investigadores independentes e 
as divergências encontradas foram resolvidos por consenso. A avaliação da qualidade metodológica dos ensaios clínicos incluídos nesta revisão foi realizada mediante a utilização da ferramenta da 
Cochrane RoB 2.0 para ensaios clínicos controlados randomizados.

Resultados: A terapêutica sistémica por via oral durante a fase prodrómica da infeção pelo HSV-1 (primeiras 12 horas) reduz o tempo de cicatrização, a duração do episódio e tempo de cura; o 
desconforto (resolução da dor); e aumenta o intervalo de tempo de recorrência da lesão. O valaciclovir apresenta resultados positivos em relação aos outros antivirais no que diz respeito ao tempo de 
recorrência da lesão.

Conclusões: O VCV apresenta-se mais eficaz no que diz respeito ao intervalo de recorrência. Relativamente a propriedades como o tempo de cicatrização, a duração do episódio, tempo de cura e o 
desconforto (resolução da dor) não é clara a vantagem de um antiviral em detrimento de outros. Apresenta maior eficácia quando usados em doses elevadas e de curta duração, na fase prodrómico 
da infeção.
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Efeito dos ÔMEGA-3 na Estomatite Aftosa Recorrente:
Revisão Sistemática

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

RESUMO
Introdução: A estomatite aftosa recorrente é uma das doenças inflamatórias crónicas mais comuns da cavidade oral afetando aproximadamente 5 a 25% da população geral. A sua etiologia e patogénese 
permanece desconhecida e atualmente não existe nenhum tratamento curativo estabelecido. Nas últimas décadas têm sido realizados diversos estudos sobre os efeitos benéficos dos ômega-3, pois 
estes possuem características anti-inflamatórias e imunomodeladoras.

Métodos: Esta revisão foi registada no PROSPERO com o número CRD42022315349. A pesquisa bibliográfica foi efetuada na PubMed, Cocrhane Library, Livivo, Lilacs e Google Académico. Esta 
decorreu em março de 2022 e os termos de pesquisa usados foram: “recurrent aphthous stomatitis”, “ómega-3” e “treatment”, estes foram combinados através do marcador booleano AND e foram 
considerados artigos publicados de 2012 a março de 2022, em português e em inglês. Como critérios de inclusão designou-se ensaios clínicos randomizados e não randomizados que comparassem 
indivíduos saudáveis com estomatite aftosa recorrente que receberam suplementação de ômega-3 como tratamento, com placebo ou outro tipo de tratamento. Como critérios de exclusão estabeleceu-
se estudos efetuados em animais ou in vitro, relato de casos, revisões sistemáticas e artigos que não tivessem resumo e/ou texto completo disponível. A linha metodológica seguida para a seleção dos 
artigos é apresentada no diagrama de fluxo PRISMA. O risco de viés dos estudos foi realizado usando a ferramenta da Cochrane: Cochrane risk of bias tool 2.

Resultados: Relativamente ao número médio mensal de úlceras, todos os estudos demonstraram que a suplementação de ômega-3 diminui o número médio mensal de úlceras aos 6 meses de 
suplementação. Hadian et al. e Nostratzehi e Akar, encontraram uma redução do tamanho das úlceras aos 6 meses de suplementação. Adicionalmente, três estudos avaliaram a duração média dos 
episódios das úlceras  e todos mostraram que a partir dos 3 meses de suplementação as úlceras persistem menos tempo  . 
Nostratzehi e Akar encontraram uma diminuição da recorrência das úlceras ao 5º mês de suplementação, enquanto Moawad et al. verificaram diferenças a partir do 3º mês. Adicionalmente Hadian et 
al. verificou aumento do tempo sem úlceras a partir dos 3 meses de suplementação.
Relativamente ao sintoma de dor, El Khouli e El-Gendy, verificaram uma melhoria do mesmo a partir dos 3 meses de suplementação. No entanto, no estudo de Nostratzehi e Akar e no de Hadian et al. 
a melhoria da dor só se verificou aos 6 meses de suplementação.

Conclusões: As evidências disponíveis sugerem que a suplementação com ômega-3 tem potencial terapêutico no controlo da estomatite aftosa recorrente quer como terapia única, quer como terapia 
coadjuvante de outros tratamentos.
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Atividade Antifúngica e Citotoxicidade dos extratos de Pfaffia 
paniculata E Juglans regia: Testes In vitro

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

Introdução: Juglans regia é conhecida popularmente como nogueira, sua composição fitoquímica apresenta um número elevado de moléculas, totalizando 38 constituintes. Dentre a abundância de 
moléculas, os efeitos biológicos mais verificados são a atividade antioxidante e antitumoral. Pfaffia paniculata é conhecida por seu potencial anti-helmíntico porém poucos estudos avaliam sua ação 
antibacteriana. Diante da diversidade de afecções bucais desencadeadas por Candida spp, que acometem desde recém nascidos, pacientes imunossuprimidos, até pacientes que utilizam próteses 
dentárias aliada a problemática de resistência antifúngica, torna-se importante expandir a verificação dos efeitos biológicos dessas espécies vegetais.

Objetivos: Avaliar a ação antifúngica dos extratos glicólicos de Pfaffia paniculata e Juglans regia sobre cepas de Candida guilhermondii, Candida krusei e Candida tropicalis e verificar a citotoxicidade 
das espécies vegetais sobre Fibroblastos gengivais humanos (FMM-1).

Materiais e Métodos: A análise antifungica utilizou cepas ATCC de C. guilhermondii (ATCC 6260), C. krusei (ATCC 6258) e C. tropicalis (ATCC 13803). Os testes em culturas planctônicas seguiram o 
protocolo M27-A2 da CLSI, fornecendo os valores de CIM (Concentração inibitória mínima) e CMM (Concentração microbicida mínima). Para os biofilmes, soluções padronizadas em espectrofotômetro 
foram distribuídas em placas de 96 poços e incubadas por 48 h. Após, foi aplicado o extrato nas concentrações de 200, 100 e 50 mg/ml por 5 min. Após tratamento foi mensurada a densidade óptica 
da biomassa dos biofilmes pelo teste de cristal violeta.

Resultados: A citotoxicidade sobre fibroblastos gengivais foi avaliada através do teste de MTT. C. krusei obteve CIM com 25 mg/ml do extrato de J. regia enquanto C. guilhermondii e C. tropicalis 
obtiveram CIM com 12.5 mg/ml do extrato. A atividade microbicida foi obtida com 25 mg/ml do extrato de J. regia para ambas as espécies. O extrato de P. paniculata promoveu CIM com 50 mg/ml frente 
a C. guilhermondii e C. tropicalis, já para C. krusei a CIM foi de 100 mg/ml. A CMM foi obtida com 100 mg/ml para todas as espécies. A biomassa do biofilme de C. guilhermondii obteve redução de 40% 
com a concentração de 200mg/ml do extrato de P. paniulata e 27% com o extrato de J. regia. C. krusei obteve reduções de 37,5 e 20,4% com os respectivos extratos. Para C. tropicalis a concentração de 
200 mg/ml de P. paniculata promoveu redução de 34,3% enquanto J. regia promoveu 30,4% de redução da biomassa do biofilme. As aplicações das concentrações do extrato de P. paniculata resultaram 
em 59,6 a 65.8% na viabilidade celular dos fibroblastos, enquanto para J. regia a viabilidade variou de 85.1 a 70,4% .

Conclusões: Os extratos de P. paniculata e J. regia demostraram ação antifúngica sobre culturas planctônicas e biofilmes de C. krusei, C. guilhermondii e C. tropicalis e não se mostraram citotóxicos 
sobre a linhagem de Fibroblastos gengivais humanos (FMM-1), sendo possíveis agentes contra candidoses.
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Análise In Vitro da troca de íons CA e P entre clareador e 
esmalte dental

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

Resumo:
Introdução: Alterações cromáticas dos dentes comprometem a estética do sorriso, prejudicando o comportamento social e emocional. Embora haja grande número de estudos sobre tratamentos 
clareadores, o desempenho dos clareadores não foi totalmente demonstrado.

Objetivos: Este estudo foi realizado para agregar novas evidências a cerca das alterações morfológicas e de conteúdo mineral após clareamento em dentes íntegros, associando microtomografia 
computadorizada (micro -CT) e cromatografia iônica (IC), métodos pouco explorados ainda na investigação dos efeitos deletérios do tratamento clareador no esmalte, com métodos já assentidos.
Materiais e Métodos: Sessenta espécimes de esmalte bovino (5mm × 5mm × 4mm) foram divididos aleatoriamente em três grupos (n = 20): HP37,5%, HP7,5% e Controle – sem gel. Cinco espécimes 
foram utilizados para microscopia eletrônica de varredura (MEV) para análise de superfície e sistema de energia dispersiva (EDS) para dosagem de Cálcio e Fósforo. 5 espécimes para micro-CT (análise 
de perda de esmalte) e 10 espécimes para cromatografia iônica (IC) para analisar a quantidade de Ca e P. Os dados de micro-CT e EDS foram analisados por ANOVA one-way e teste Tukey (α = 0,05) 
e os dados de IC por ANOVA de medida repetida de duas vias e teste Tukey (α = 0,05).

Resultados: Houve diferença significativa no volume e profundidade da perda estrutural do esmalte nos grupos clareados, HP7,5% apresentou maior alteração. A análise EDS não mostrou diferença 
significativa no Ca e P entre os grupos experimental e controle. Poros e depressões no esmalte foram observados em MEV após o uso de HP37,5% e HP7,5% comparado ao controle. A CI demonstrou 
aumento significativo de Ca nos grupos clareados, porém apenas HP7,5% apresentou aumento da quantidade de P. O HP7,5% apresentou maior troca iônica que HP 37,5%, para Ca e P (P<0,001).

Conclusões: Os géis clareadores testados promovem alterações na superfície do esmalte. HP7,5% apresentou os maiores níveis de alteração na superfície, profundidade, volume e perda de minerais 
Ca e P. Portanto, as hipóteses testada foram confirmadas.
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Cerâmicas de Dissilicato após utilização de diferentes cores de 
cimentos: Estudo In Vitro

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

Resumo:
Introdução: Combinar as propriedades óticas dos dentes naturais com os diferentes materiais restauradores tornou-se um desafio estético na Medicina Dentária. A cor do dente subjacente, o núcleo 
da restauração, a cerâmica e o cimento utilizado podem afetar a cor final da restauração cerâmica. Atualmente, torna-se fundamental aprofundar o estudo e a investigação das propriedades óticas dos 
materiais dentários, uma vez que a estética constitui cada vez mais, a principal preocupação para os pacientes. Uma correta seleção dos materiais é essencial para o sucesso clínico das restaurações 
estéticas.

Objetivos: O objetivo deste estudo consiste na avaliação das alterações de cor da cerâmica de dissilicato de lítio, quando cimentada com diferentes cimentos, variando a espessura da cerâmica.

Materiais e Métodos: 40 discos cerâmicos IPS e.max® Press HT (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), cor A2, foram cortados com 0,5 e 0,8mm de espessura. 40 discos de resina composta 
FiltekTM Supreme XTE (3M ESPE, Minnesota, USA), cor A3, foram também obtidos. Todas as amostras foram polidas por uma polidora. As amostras de cerâmica foram cimentadas às amostras de 
resina com duas cores de cimento resinoso, RelyXTM Veneer cement, B0,5 e Translucent. Foram feitas medições com um espectrofotómetro. A análise da diferença de cor foi calculada através do 
DeltaE. Realizou-se um teste two-way ANOVA e comparações múltiplas através do método de Bonferroni com um intervalo de confiança a 95%.

Resultados: De acordo com os resultados obtidos, o valor mais alto do DeltaE obtido foi 12,30±1,08 e o valor mais baixo 3,28±0,64. Existem diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as 
médias dos valores das duas espessuras quando cimentadas com o cimento RelyX B0,5.

Conclusões: A cor da restauração final é influenciada pela cor do cimento e pela espessura da cerâmica.

Catarina Gomes* | Joana Cunha Pereira | Francisco Martins | José Alexandre Reis | Paulo Durão Maurício | María Piedad Fernández
Instituto Universitário Egas Moniz
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Avaliação do Status Oral numa População Prisional do Norte de Portugal

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Reduzir as desigualdades

Resumo:
Introdução: Apesar dos grandes avanços na saúde oral, os problemas ainda permanecem em muitas comunidades, particularmente entre os grupos mais desfavorecidos e vulneráveis.
A população prisional constitui um dos grupos desfavorecidos observando-se que estes indivíduos carecem de higiene oral e que a prevalência de doenças orais é alta comparativamente com a 
população em geral.

Objetivos: Avaliar o status oral numa população reclusa do Norte de Portugal.

Materiais e Métodos: Estudo observacional transversal que envolveu 103 reclusos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 25-75 anos. 
Os inquiridos foram sujeitos a um questionário para recolha de informações sociodemográficas; hábitos alimentares, tabágicos e de higiene oral, a um exame clínico intraoral para avaliação do número 
de dentes cariados, número de dentes perdidos, número de dentes obturados, a profundidade de bolsa, a perda de inserção clínica, o índice de sangramento e índice de placa bacteriana. 
Para avaliação dentária foi utilizado o índice CPOD e para a prevalência das doenças periodontais o Workshop de 2017. 
A análise dos dados foi realizada com recurso ao programa IBM SPSS versão 28.0 para Windows.

Resultados: A idade média da amostra foi de 41,58 ± 8,94 anos. 
A maioria dos participantes consome alimentos açucarados, sendo que 32% consomem-nos diariamente. 
Verificou-se que 13,6% dos participantes não escova os dentes. 
A maioria são fumadores (78,6%) e 70 fumam mais de 10 cigarros por dia. 
A média do CPOD foi de 17,17 ± 8,23 e o componente com maior peso foi o número de dentes perdidos, com valor médio de 13,14 ± 8,32. 
Observou-se que 7 indivíduos são desdentados totais e 64 (62,1%) apresentam lesões de cárie. 
A prevalência de saúde periodontal foi de 26 %, nomeadamente, gengivite 32,3% e periodontite 41,7%.

Conclusões: A prevalência de doenças orais diagnosticadas nesta população prisional é alta, assim como a perda de peças dentárias. A doença cárie dentária é a doença oral mais prevalente e 
relativamente às doenças periodontais a periodontite é a doença mais prevalente.

Mariana Soares | Maria Gonçalves | Paulo Rompante* | Luciana Rocha | Ana Catarina Barbosa | Marta Relvas
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU
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Avaliação da Regulação Emocional, Alexitimia e Consciência 
Interoceptiva em Doentes com Disfunção Temporomandibular Crónica

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Reduzir as desigualdades

Resumo:
Introdução: Apesar dos grandes avanços na saúde oral, os problemas ainda permanecem em muitas comunidades, particularmente entre os grupos mais desfavorecidos e vulneráveis.
A população prisional constitui um dos grupos desfavorecidos observando-se que estes indivíduos carecem de higiene oral e que a prevalência de doenças orais é alta comparativamente com a 
população em geral.

Objetivos: Avaliar o status oral numa população reclusa do Norte de Portugal.

Materiais e Métodos: Estudo observacional transversal que envolveu 103 reclusos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 25-75 anos. 
Os inquiridos foram sujeitos a um questionário para recolha de informações sociodemográficas; hábitos alimentares, tabágicos e de higiene oral, a um exame clínico intraoral para avaliação do número 
de dentes cariados, número de dentes perdidos, número de dentes obturados, a profundidade de bolsa, a perda de inserção clínica, o índice de sangramento e índice de placa bacteriana. 
Para avaliação dentária foi utilizado o índice CPOD e para a prevalência das doenças periodontais o Workshop de 2017. 
A análise dos dados foi realizada com recurso ao programa IBM SPSS versão 28.0 para Windows.

Resultados: A idade média da amostra foi de 41,58 ± 8,94 anos. 
A maioria dos participantes consome alimentos açucarados, sendo que 32% consomem-nos diariamente. 
Verificou-se que 13,6% dos participantes não escova os dentes. 
A maioria são fumadores (78,6%) e 70 fumam mais de 10 cigarros por dia. 
A média do CPOD foi de 17,17 ± 8,23 e o componente com maior peso foi o número de dentes perdidos, com valor médio de 13,14 ± 8,32. 
Observou-se que 7 indivíduos são desdentados totais e 64 (62,1%) apresentam lesões de cárie. 
A prevalência de saúde periodontal foi de 26 %, nomeadamente, gengivite 32,3% e periodontite 41,7%.

Conclusões: A prevalência de doenças orais diagnosticadas nesta população prisional é alta, assim como a perda de peças dentárias. A doença cárie dentária é a doença oral mais prevalente e 
relativamente às doenças periodontais a periodontite é a doença mais prevalente.

Gonçalo Teiga Leite* | Natália Ferreira | Bruno Macedo de Sousa | Marco António Loureiro | Sérgio A. Carvalho | Maria João Rodrigues
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU
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Impacto do confinamento devido à COVID-19 no comportamento 
bruxómano reportado por alunos de Medicina Dentária

Objetivos de desenvolvimento sustentável integrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos quais o trabalho se enquadra: Reduzir as desigualdades

Resumo:
Introdução: O confinamento devido ao COVID-19 constituiu um período de pressão psico-emocional e indefinição pessoal, potencialmente passível de desencadear comportamentos de bruxismo da 
vigília (BV) e/ou bruxismo do sono (BS). Este “novo normal” exige uma readaptação e reorganização pessoal de cada indivíduo, com as implicações psicoemocionais inerentes a esta condição forçada.

Objetivos: Este estudo tem como objetivo caracterizar os comportamentos de BV e BS relatados por estudantes de medicina dentária portugueses antes da pandemia e a mesma caracterização em 
pleno período de confinamento obrigatório por COVID-19.

Materiais e Métodos: Estudantes de medicina dentária foram incluídos neste estudo observacional longitudinal. Responderam ao inquérito validado em português Oral Behavior Checklist (OBC) antes 
do surgimento da pandemia de COVID-19 (T1) e um mês após o início do confinamento obrigatório em Portugal (T2). Os dados foram organizados e realizada análise estatística descritiva. Testes de 
associação linha-por-linha foram realizados para avaliar as variações ao longo do tempo (P ≤ 0,05).

Resultados: Todos os estudantes que respeitavam os critérios de inclusão definidos foram convidados a participar (87 alunos), sendo que um total de 64 estudantes (idade média 22,5±2,8 anos; 81,5% 
mulheres) ) de medicina dentária (17 do 3º, 23 do 4º e 24 do 5º ano) corresponderam aos critérios de inclusão e completaram o protocolo do estudo (respondendo ao questionário OBC antes e durante 
o confinamento obrigatório COVID-19 ). 

Conclusões: O confinamento devido ao COVID-19 implicou uma mudança forçada no estilo de vida dos estudantes de medicina dentária, o que desencadeou um aumento do BV relatado e uma diminuição 
do BS relatado.

Ricardo Dias* | Rui Carlos Vaz Lima | Ivana Prado | Junia Serra-Negra | Anna Colonna | Daniele Manfredini
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
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Conhecimento/Atitudes dos responsáveis relativamente ao flúor e à 
escolha das pastas dentífricas – Estudo transversal

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

Resumo:
Introdução: Na prática clínica diária identifica-se um elevado número de lesões de cárie dentária nas crianças aliada ao desconhecimento dos responsáveis relativamente à causa. Considerou-se 
oportuno realizar uma investigação científica em que fosse possível identificar os conhecimentos e as atitudes dos responsáveis de um grupo de crianças face ao flúor e às pastas dentífricas. Este 
estudo poderá também ser uma mais valia para a medicina dentária preventiva e trazer uma visão geral de um tema que continua a ser relevante na atualidade.

Objetivos: Identificar os conhecimentos dos responsáveis face ao flúor e às pastas dentífricas e como isso influencia as suas atitudes.

Materiais e Métodos: Estudo observacional analítico transversal, por aplicação de um questionário online a 325 responsáveis de crianças com idades compreendidas entre os 6 meses e os 6 anos. 
Foram incluídos os responsáveis com mais de 18 anos. Foram excluídos os responsáveis que não adquirissem pasta dentífrica para a realização da higiene oral dos seus educandos. O Estudo foi 
submetido à Comissão de Ética da Universidade Fernando Pessoa e obteve um parecer positivo (Anexo 1). Posteriormente à recolha de informação foi realizado o tratamento estatístico de toda a 
informação obtida a partir dos questionários através da criação de uma base de dados e utilizando o software IBM® SPSS® Statistics vs. 27.0. Foram realizados os testes de V de Cramer e Ró de 
Spearman para averiguar a existência de associação entre os pares de variáveis. Foi ainda usado o teste não paramétrico do Qui-quadrado para testar a dependência das variáveis e foi considerado 
um nível de significância de 5%.

Resultados: A amostra foi constituída por 325 responsáveis, dos quais 87,4% disseram conhecer a função do flúor. Dos questionados, 56% afirmou levar com regularidade o seu educando ao médico 
dentista, sendo que 51,1% destes o faziam de 6 em 6 meses.  Relativamente à compra da pasta dentífrica, 50,8% dos responsáveis disse que o fazia de acordo com a “quantidade de flúor indicada 
para a idade”. Tendo em consideração a concentração/teor em flúor, a grande maioria, 60,9%, referiu ter “sempre” essa preocupação. No que diz respeito à quantidade de pasta dentífrica 72,0% dos 
responsáveis coloca a quantidade aconselhada. Ao serem questionados sobre a fluorose dentária, 68,9% dos responsáveis desconhecia este termo.

Conclusões: Os responsáveis, apesar de afirmarem ter conhecimentos relativamente ao flúor, revelam o contrário quando questionados sobre a sua utilização na prática diária, nomeadamente no que 
respeita ao critério de compra da pasta dentífrica e à concentração de flúor. No que diz respeito à quantidade de pasta que colocam na escova, a maioria dos questionados atua corretamente. Como 
profissional de saúde, cabe ao médico dentista, instruir e aconselhar os responsáveis, uma vez que está claro na literatura os benefícios dos dentífricos fluoretados para a prevenção da cárie dentária, 
desde que usados nas quantidades corretas e de forma consciente. Verificando-se que há uma clara relação entre a regularidade das consultas de medicina dentária e o conhecimento para a utilização 
do flúor, reveste-se de grande importância aumentar a percentagem de população que tem acesso a cuidados de saúde oral.

Filipa Barata da Fonseca*1 | Cátia Carvalho Silva2 | Cristina Cardoso Silva2 | Rita Rodrigues2

Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa1 | FP-I3ID, FP-BHS, FCS-UFP2
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Conhecimentos dos professores e educadores de infância sobre 
traumatismos dentários - Estudo Transversal

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

Resumo:
Introdução: Os traumatismos dentários ocorrem maioritariamente em crianças em idade escolar. Neste sentido, torna-se fundamental que os profissionais que contactam diretamente com as crianças 
estejam habilitados a gerir uma situação traumática.

Objetivos: O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar os conhecimentos de professores e educadores de infância de um colégio em V.N. Gaia, assim como, perceber a importância da formação 
específica destes profissionais na área da traumatologia dentária.

Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal observacional, após parecer positivo pela Comissão de Ética da Universidade. Os participantes elegíveis foram professores e educadores de 
infância, a lecionarem num colégio em V.N. Gaia, no ano letivo 2021-22. Foram excluídos os docentes que lecionavam a crianças com mais de 10 anos. A amostra foi constituída por 32 participantes. Foi 
aplicado um questionário, previamente validado, em dois momentos diferentes que distaram cerca de 30 dias. Na primeira sessão foram aplicados, presencialmente, os questionários e, posteriormente, 
realizada uma ação de sensibilização sobre esta temática. Na segunda sessão foi apenas aplicado o mesmo questionário. Os dados recolhidos foram analisados através do software estatístico IBM 
SPSS Statisticsvs.28.0, utilizando-se maioritariamente análise bivariada (teste de Qui-quadrado/Exato de Fisher), considerando o nível de significância de 0,05.

Resultados: A amostra foi constituída por 32 participantes. É consensual, entre os participantes a necessidade destes terem formação específica nesta temática (100%). Foi verificado, entre a 1ª e a 
2ª sessão, que a ação de sensibilização realizada surtiu uma melhoria marginal nos conhecimentos apreendidos, nomeadamente, sobre o risco de sequelas de um traumatismo na dentição decídua 
para a dentição permanente (1º: 62,5% vs. 2º: 84,4%, p=0,012), sobre a importância do tempo entre a ocorrência do trauma e a prestação de cuidados (1º: 75% vs. 2º: 90,6%, p<0,001) e sobre o meio de 
transporte adequado de um dente permanente avulsionado (1º: 37,5% vs. 2º: 56,3%, p<0,001). Observou-se que esta aquisição de conhecimentos, especificamente, relacionados com a avulsão dentária 
foi verificada apenas nas questões de natureza teórica. Perante a simulação de situações de avulsão em ambas as dentições, constatou-se que os participantes permaneceram sem conhecimentos 
satisfatórios (1ºmomento: 81,3% vs.  2º: 31,3%, p<0,001; 1º momento: 53,1% vs. 2º: 25%, p<0,001, respetivamente).

Conclusões: Constatou-se, portanto, que é necessário repensar as estratégias a implementar para a promoção de conhecimentos, por parte da comunidade educativa, uma vez que o método 
implementado não representou um ganho substancial de conhecimentos na área. Numa perspetiva futura, de forma a ser otimizada a aquisição de conhecimentos por estes profissionais, deve ser 
equacionada a integração desta temática nos programas curriculares da sua formação.

Joana Pedrosa Resende* | Cláudia Capitão Gonçalves | Viviana Macho | Sandra Gavinha | Maria da Conceição Manso | Cátia Carvalho Silva
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Saúde Oral em Pediatria: Estudo Transversal

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

Resumo:
Introdução: A saúde oral é parte integrante da saúde geral das crianças. Médicos Pediatras acompanham o desenvolvimento infantil de forma rotineira e precoce, por isso devem orientar os pais sobre 
a prevenção das doenças orais. Muitos estudos têm vindo a ser desenvolvidos noutros países, contudo, em Portugal, pouco se sabe se estes possuem e aplicam os conhecimentos necessários em 
prol duma melhoria da saúde oral e geral.

Objetivos: Descrever as práticas e os conhecimentos dos Médicos Pediatras em Portugal, relativamente à Saúde Oral Infantil e apurar as necessidades de formações futuras nesta área.

Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo e transversal, através da elaboração de um questionário a Médicos Pediatras com prática clínica em Portugal. Os dados foram recolhidos de 
dezembro de 2021 a maio de 2022, através do preenchimento de um questionário que foi disponibilizado online pela plataforma Google Forms.

Resultados: A amostra foi constituída por 329 indivíduos, 84,2% do sexo feminino e com uma média de idades de 38 anos. A maioria orienta os pais para a saúde oral infantil e hábitos de higiene oral.

Conclusões: Embora a maioria dos Médicos Pediatras Portugueses inquiridos possua conhecimento sobre saúde oral infantil, existe a necessidade de atualização constante e formação nesta área, de 
forma a garantir prevenção e tratamento atempado.

Ana Mimoso* | Inês Cardoso Martins | Sara Magalhães | Ana Coelho | Paula Faria Marques
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
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Conhecimentos dos profissionais de educação sobre traumatismos 
dentários em dois colégios em Braga–Estudo Transversal

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

Resumo:
Introdução: Os traumatismos dentários na infância são considerados um importante problema de saúde pública. As crianças passam parte do seu dia nas escolas e, por esse motivo, é muito importante 
que os professores e educadores de infância saibam agir no caso da ocorrência de um traumatismo dentário neste contexto.

Objetivos: O objetivo desta investigação consistiu em caracterizar os conhecimentos e as capacidades dos professores e educadores, na gestão de situações de traumatismos dentários e avaliar a 
importância da realização de ações de sensibilização para um aumento da formação destes profissionais relativamente à temática abordada.

Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal com uma amostra de conveniência. O estudo foi previamente autorizado pela Comissão de Ética da Universidade. Foram 
incluídos os professores e educadores de infância que lecionavam a crianças dos 3-10 anos, no ano letivo 2021-22, sendo excluídos os professores que exerciam a sua atividade com crianças com 
mais de 10 anos. Numa primeira fase, um questionário, previamente validado foi aplicado. Adicionalmente, nesta sessão foi realizada uma ação de sensibilização sobre o tema. Numa segunda fase, 
cerca de um mês depois, foi aplicado novamente o mesmo questionário de modo a ser possível aferir sobre a importância das ações de sensibilização para os ganhos em conhecimentos sobre o tema. 
Os dados recolhidos foram analisados através do software estatístico IBM SPSS Statisticsvs.28.0, utilizando-se maioritariamente análise bivariada (teste de Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher), 
considerando um nível de significância de 0,05.

Resultados: Pela linha metodológica seguida observou-se que na baseline os 53 participantes já apresentavam um nível satisfatório de conhecimentos sobre esta temática.
Todavia, a realização da ação de sensibilização nesta primeira sessão demonstrou resultados muito favoráveis na obtenção de conhecimentos por parte destes profissionais, tendo sido verificadas 
diferenças significativas nas respostas entre sessões. Destacou-se uma aquisição muito satisfatória (significativa) de conhecimentos, nomeadamente, nas seguintes variáveis: conhecimento sobre a 
necessidade de procurar o fragmento dentário após uma fratura coronária (baseline vs. fim: 75,5% vs. 100%, p<0,001), sobre a utilização do leite como meio de transporte no caso de avulsão de um 
dente permanente (baseline vs. fim: 17,3% vs. 69,2%, p<0,001), assim como, a importância, de neste mesmo tipo de traumatismo, a criança receber cuidados médico-dentários na primeira hora, após a 
sua ocorrência (baseline vs. fim: 45,3% vs. 83%, p<0,001).

Conclusões: Neste conspecto, torna-se pertinente que os profissionais de educação e de saúde, embora em diferentes contextos de atuação, possam contribuir sinergicamente para um prognóstico 
mais favorável de um traumatismo dentário ocorrido no espaço escolar.
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Torque planeado nos incisivos centrais superiores na primeira série do 
tratamento com alinhadores: ensaio clínico

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

Resumo:
Introdução: A tecnologia Invisalign constitui um sistema elaborado através de um conjunto de alinhadores removíveis de poliuretano, realizados através de tecnologia CAD/CAM. As vantagens estéticas, 
de conforto e a facilidade de higienização levaram a uma exponencial procura deste sistema.

Objetivos: Analisar o torque do incisivo central superior (ICS) planeado durante a primeira série de alinhadores estéticos (T0), comparando-o com o valor ainda necessário na segunda série (T1).

Materiais e Métodos: Neste estudo piloto foram incluídos 59 dentes. Todos respeitaram critérios de inclusão- Incisivos centrais superiores com torque positivo ou negativo planeado no Clincheck para 
tratamento ortodôntico com alinhadores Invisalign®; utilização de todos os alinhadores de T0 e movimentos de torque planeado nos ICS acima de 5° - e exclusão: pacientes com distúrbios cognitivos/ 
neurológicos, síndromes identificadas, história de trauma/tumores na cabeça e pescoço, doenças metabólicas e em tratamento com anti-inflamatórios/analgésicos/medicamentos psiquiátricos. Todos 
os pacientes foram tratados por um especialista em Ortodontia e Invisalign® Diamond Provider no seu consultório particular. Para a recolha de dados, foram utilizadas a ficha clínica e a plataforma 
Invisalign Doctor Site. Para interpretação dos dados recolhidos foi utilizado o software IBM SPSS versão 28, através de tabelas de frequência e testes de Wilcoxon (p<0,05).

Resultados: Na amostra de 40 pacientes utilizada, 30% representam o género masculino e 70% o género feminino, com idades entre 11 e 44 anos (média= 22,9 anos). 
Em T0, no grupo de dentes com necessidade terapêutica de retroinclinação (n= 15) o valor médio observado no movimento de torque negativo (corono-lingual) foi de 6,95º (mínimo= 5º e máximo= 8,5º), 
enquanto em T1 foi de 5,11º (mínimo= 1,7º e máximo= 7,7º). No grupo de dentes com necessidade de proinclinação (n= 44), em T0, o valor médio observado no movimento de torque positivo (corono-
bucal) foi de 8,92º (mínimo= 5º e máximo= 17,2º), enquanto em T1 foi de 5,03º (mínimo= -3,5º e máximo= 15,2º).

Conclusões: 
- Verificamos uma diminuição do valor médio de movimento de torque planeado do ICS entre T0 e T1, em ambos os grupos;
- Verificamos diferença estatisticamente significativa no valor de torque do ICS entre os valores planeados programados em T0 e T1, tanto em situações de proinclinação como retroinclinação;
- Verificamos uma maior diferença no grupo correspondente ao torque planeado positivo, o que significa que o grau de dificuldade aumenta para o torque positivo planeado.
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Ausência dos responsáveis na consulta de odontopediatria numa clínica 
universitária - Perceção das crianças – Estudo transversal

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

Resumo:
Introdução: A ansiedade dentária é um estado emocional negativo experienciado por pacientes, especialmente, os odontopediátricos. O comportamento da criança durante um tratamento dentário é 
crucial para o sucesso do mesmo.

Objetivos: O objetivo desta investigação residiu em perceber qual a perceção da criança, refletida através da ansiedade desenvolvida e comportamento demonstrado, perante a ausência dos responsáveis 
na consulta.

Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo observacional, transversal, numa clínica médico-dentária universitária, utilizando uma amostra por conveniência. A recolha de dados foi realizada entre 
fevereiro e maio de 2022, e consistiu na aplicação de um questionário às crianças, no final do atendimento clínico e ao registo de parâmetros relacionados com o comportamento e ansiedade da criança 
(Escala de Frankl e Escala de Corah), em diferentes momentos da consulta. Foram considerados elegíveis para participação crianças com idade entre os 2 e os 16 anos de idade sem deficiências físicas 
e/ou mentais que exigissem um acompanhamento específico durante a consulta odontopediátrica. Esta investigação foi previamente autorizada pela Comissão de Ética da Universidade. Os dados 
recolhidos foram analisados através do software estatístico IBM SPSS® Statistics vs.28.0, utilizando o teste do Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher, e considerando um nível de significância de 0,05.

Resultados: significância de 0,05.

Resultados: Esta amostra (n=52) foi constituída por 51,9% de crianças do género masculino sendo que 46,2% tinham idade compreendida entre os 4 e 9 anos. Foi verificado que o horário da consulta 
(manhã vs. tarde), a realização de procedimentos com anestesia local e o tipo de procedimento executado não estavam associados com um comportamento negativo. Relativamente à ansiedade, 
observou-se que 85,7% das crianças mais ansiosas tinham idades compreendidas entre os 4-9 anos (p=0,024). De igual forma, foi verificado que as crianças mais jovens (62,2%) eram as que 
apresentavam um comportamento menos colaborante durante o tratamento (p=0,002). É de salientar que as crianças mais jovens (68,2%) reportaram que sentir-se-iam mais confortáveis se o seu 
responsável estivesse presente na consulta (p=0,024).

Conclusões: No âmbito do atendimento odontopediátrico em clínicas universitárias, pelo elevado número de pacientes em atendimento, em simultâneo, torna-se inviável a presença dos seus 
responsáveis legais durante o tratamento. Todavia, salienta-se que a presença/ausência dos responsáveis, como técnica básica de controlo de comportamento, não deve ser implementada de forma 
padronizada. A avaliação de parâmetros individuais, como a maturidade psicológica da criança, têm de ser considerados para que uma decisão entre os vários elementos da tríade “médico dentista-
criança-responsável” possa ser tomada sobre a aplicação desta técnica de comportamento.
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Inquérito online sobre o conhecimento e utilização de diamino fluoreto 
de prata em França/Portugal

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

Resumo:
Introdução: O Fluoreto de Diamina de Prata (SDF) é uma solução tópica alcalina incolor e inodora com prata e flúor como ingredientes ativos, e que pode ser aplicada diretamente no tecido dentário 
patológico sem o uso de anestésico local, inativando a cárie dentária de uma forma não cirúrgica e não invasiva.

Objetivos: Questionar os dentistas franceses e portugueses sobre os seus conhecimentos e utilização do SDF através de um inquérito online, e analisar os dados a fim de realçar as diferenças e 
semelhanças entre os médicos dentistas franceses e portugueses sobre o SDF.

Materiais e Métodos: Um questionário em português e traduzido para francês foi colocado online durante 14 dias através da plataforma Google Forms. Este inquérito foi aprovado pela Comissão de 
Ética e foi desenvolvido como parte de uma revisão sistemática e meta-análise. 
Várias questões caracterizaram os dentistas, quanto ao género, nacionalidade, país de formação, tempo desde a graduação, e o perfil profissional. Para conhecer os hábitos relativamente ao SDF, 
foram acrescentadas perguntas para determinar se estavam familiarizados com o produto, quando o utilizavam, com que frequência, porque o utilizavam, e se alguma vez tiveram más experiências. 
A adesão dos dentistas foi voluntária, e após concordância em responder, deram o seu consentimento informado para a recolha anónima das informações apenas para fins de investigação científica.

Resultados: 38 dentistas portugueses e 31 franceses responderam ao questionário, e apenas uma minoria conhece e utiliza a SDF. Os dentistas com especialização em odontopediatria estão todos 
familiarizados com o SDF, mostrando que este é atualmente utilizado neste sector na sua maioria. As razões para a sua utilização são variadas, mas todos respondem como razões a necessidade de 
rapidez e eficiência no tratamento de pacientes complicados. A falta de conhecimento sobre este produto é relevante, motivando falsas perceções pelos dentistas, pensando que pode ser tóxico ou 
causar discromia nos dentes adjacentes.

Conclusões: O SDF é um tratamento não-restaurador eficaz para a gestão de cáries. As principais vantagens do SDF são a dispensa de anestesia local, a rapidez de tratamento e a sua eficácia. A sua 
principal desvantagem é a descoloração negra das lesões tratadas. É principalmente utilizada em odontopediatria, e podendo também ser utilizado em geriatria, e em pacientes com ansiedade dentária 
ou distúrbios psicomotores. O SDF não é bem conhecido, uma vez que os dentistas adquirem poucos conhecimentos durante os estudos pré-graduados, relatando falta de formação, conhecimento e 
consenso sobre este produto. A terapia com flúor referida neste inquérito como a mais utilizada foi o verniz de flúor.
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ORTODONTIA
Avaliação de Conhecimento Internacional sobre Sistemas de 
Alinhadores nos Médicos Dentistas

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

Resumo:
Introdução: A crescente demanda por um tratamento ortodôntico em pacientes jovens adultos e adultos levou ao desenvolvimento de soluções mais estéticas e confortáveis.
Os Alinhadores dentários são uma alternativa real que vem sendo cada vez solicitada pelos pacientes, que vêm nos mesmos a solução quase que milagrosa para resolver os seus problemas 
ortodônticos, muito alimentada por uma publicidade intensiva destes produtos.
Existem no mercado variados Sistemas de Alinhadores que se apresentam com vantagens relativamente a outros. Porém, todos estes sistemas têm também indicações e algumas limitações, sendo 
deveras importante para o Médico Dentista estarem cientes das mesmas. Estes deverão avaliar bem o caso que se propõem tratar e decidir se o uso de Alinhadores representa ou não uma opção. Para 
isso, terão que conhecer obrigatoriamente muito bem o Sistema que poderão propor ao seu paciente como parte integrante do seu plano de tratamento.

Objetivos: O principal objetivo é a realização de uma pesquisa entre os médicos dentistas para averiguar o grau de perceção de conhecimento dos diferentes tipos de sistemas alinhadores.

Materiais e Métodos: Para a realização do presente estudo foi aplicado um questionário em formato online. Todo o projeto de investigação foi sujeito a apreciação e aprovação pela Comissão de Ética 
para a Saúde da Universidade Católica Portuguesa.
A recolha de dados foi efetuada entre março e maio de 2022.
O inquérito foi realizado através da plataforma informática Qualtrics (Qualtrics, Utah, EUA).
O inquérito é constituído por 40 perguntas semiabertas e de escolha múltipla. A redação das questões teve por base a revisão da literatura e evidência atual sobre a temática do mesmo.
O inquérito apresentou-se em língua portuguesa e língua castelhana. Previamente à sua aplicação o mesmo foi avaliado por uma especialista em linguística nos idiomas supracitados e revisto por dois 
Médicos Dentistas nativos de cada idioma. (12)
Os dados recolhidos foram tratados para uma base de dados em formato Excel (Microsoft Excel, Microsoft 365, Microsoft, EUA).
Na análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva adequada a cada variável. Em todos os testes foi utilizado um nível de significância (α) de 5%, isto é, α=0,05. Para a análise da associação 
entre variáveis qualitativas recorreu-se ao Teste do Qui-Quadrado (χ2).

Resultados: A presente investigação teve uma amostra composta por 254 indivíduos dos quais 168 de nacionalidade espanhola e 86 portuguesas.A grande maioria dos participantes realizam menos 
de 25% dos tratamentos ortodônticos com recurso a alinhadores invisíveis (69.1% - n=76).

Conclusões: O estudo com as limitações inerentes ao protocolo e resultados do mesmo leva a que seja importante ponderar realização de estudo mais abrangente. Verifica-se uma elevada adoção da 
técnica de alinhadores pelos profissionais, que revelam considerar um tratamento previsível, com resultados semelhantes às técnicas convencionais.
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ORTODONTIA
Eficiência da expansão maxilar com o sistema Invisalign®:
Estudo Clínico

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

Resumo:
Introdução: A tecnologia Invisalign® tem como objetivo garantir a estética e ao mesmo tempo, apresentar bons resultados, embora a eficácia deste sistema seja ainda controversa. A expansão da 
arcada é possível com este sistema e, juntamente com a intrusão dos incisivos inferiores e a distalização dos molares superiores, é um dos movimentos mais previsíveis, podendo auxiliar a correção 
de apinhamentos e mordidas cruzadas posteriores dento-alveolares.

Objetivos: Analisar a eficácia do movimento de expansão dentária com alinhadores ortodônticos Invisalign® em pacientes com a primeira série de alinhadores concluídos, sem desajustes.

Materiais e Métodos: Para este estudo clínico, as tabelas de movimento dentário de 62 casos previamente selecionados foram analisadas quanto à largura da arcada dentária e eficiência da expansão, 
através da plataforma Invisalign®, considerando os modelos de pré-tratamento (T0), tratamento planeado (TP) e pós-tratamento (T1) pelo software Clinchek®. Todos os pacientes foram tratados por 
um especialista em Ortodontia e Invisalign® Diamond Provider, no seu consultório particular.

Resultados: Diferença entre T1 e T0: Para cada medida maxilar e mandibular, houve uma diferença estatisticamente significativa entre os valores de pré e pós tratamento com alinhadores.
Diferença entre TP e T1: Para cada medida maxilar verificaram-se diferenças estatisticamente significativas em todas as medições, exceto para o segundo pré-molar. Ao nível mandibular apenas se 
verificaram diferenças estatisticamente significativas no primeiro molar.

Conclusões: Como considerações finais enfatiza-se que o sistema Invisalign® pode ser considerado eficaz no movimento de expansão, sendo mais eficaz na área dos pré-molares e menos eficaz 
na área de caninos e primeiros molares.
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CIRUGIA ORAL
Encerramento de Comunicação Oroantral com Bola de Bichat – Caso Clínico

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

Resumo:
Introdução: A comunicação oroantral (COA) define-se como uma via de comunicação patológica entre a cavidade oral e o seio maxilar, sendo a sua epitelização denominada como fístula oroantral. 
As extrações dentárias na região maxilar posterior são consideradas como um dos principais fatores etiológicos, dada a relação de proximidade entre as raízes destes dentes e o seio maxilar. Outros 
fatores etiológicos são as lesões patológicas do seio, trauma, infeções periodontais e cirurgia do complexo maxilofacial (ex: sinus lift e ortognática). 

A sua presença vai permitir a passagem de microflora oral e a consequente contaminação do seio maxilar, originando, possivelmente, uma sinusite. 
O tratamento vai desde a conduta expectante à intervenção cirúrgica, estando, ainda, sujeito a condicionantes como a presença de sinusite, a localização e a dimensão da comunicação. As possibilidades 
terapêuticas das comunicações oroantrais são, assim, múltiplas, necessitando, frequentemente, de uma abordagem multidisciplinar, fundamental para o sucesso e otimização dos resultados. 
O médico dentista tem, assim, um papel de extrema importância, seja na triagem da patologia e eventual referenciação, mas também na resolução dos casos clínicos que caibam na sua área de atividade.

Descrição do Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 29 anos, recorreu ao Serviço de Urgência por um quadro de agravamento progressivo de dor na região maxilar esquerda, drenagem nasal 
espontânea de conteúdo purulento e a passagem de líquidos da cavidade oral para o nariz durante a alimentação, após realização de exodontia do dente 28 há 3 meses. Como antecedentes relevantes 
apresentava, ainda, hábitos tabágicos ativos com uma carga 10 UMA.
À avaliação inicial foi observada a presença de um orifício na região correspondente ao alvéolo edêntulo de 28, com 7mm de maior eixo ao nível do fundo vestibular, tendo o diagnóstico de COA sido 
estabelecido após confirmação imagiológica com CBCT (Cone Beam Computed Tomography).
Encontrando-se o doente com drenagem purulenta ativa institui-se tratamento com antibiótico (clindamicina 500mg 3id) e da aplicação de um descongestionante nasal (nasomet® 2id), pelo período de 
20 dias, registando-se uma melhoria substancial dos sinais e sintomas. Seguiu-se a realização da cirurgia de encerramento da COA com recurso a um retalho pediculado com bola de Bichat (1º plano) 
e retalho vestibular de avanço (2º plano).

Conclusões: As COA são uma patologia de origem maioritariamente iatrogénica e o tratamento poderá apresentar-se como altamente desafiante. Defendemos o prévio tratamento médico de eventual 
sinusite maxilar e a realização de técnica cirúrgica de retalho pediculado de Bola de Bichat e retalho vestibular de avanço para o encerramento de COA de dimensão moderada, na localização do 3º 
molar superior. Trata-se de um procedimento com alto índice de sucesso no encerramento de COA, proporcionando resultados  clínicos adequados.
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DENTISTERIA OPERATÓRIA 
Abordagem minimamente invasiva para um caso de amelogénese 
imperfeita - caso clínico

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

Resumo:
Introdução: A amelogénese imperfeita constitui o grupo de  malformações hereditárias que afetam a aparência e a estrutura do esmalte dentário. Os seus efeitos podem manifestar-se tanto dentes 
decíduos como definitivos (Roma et al., 2021; Alraheam & Donovan, 2021).
Nos casos de amélogenese imperfeita é possível considerar opções de reabilitação direta ou indireta, sendo importante avaliar globalmente os diferentes fatores individuais do paciente no momento 
de escolha do melhor plano de tratamento. Em pacientes jovens com malformações dentárias, é usual optar-se por uma opção de reabilitação mais conservadora (Soliman et al., 2018).

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo masculino com 18 anos, sem patologias ou regimes medicamentosos a referir, compareceu na Consulta Assistencial de Reabilitação Oral Minimamente 
Invasiva, no sentido de melhorar a sua aparência estética. Relatou como principal preocupação a cor e forma dos dentes, bem como a persistente e generalizada sensibilidade dentária. 
Após exame clínico intra oral, verificou-se um quadro de amelogénese imperfeita. O paciente apresentava as superfícies dentárias irregulares, com coloração amarelo-acastanhada devido à quase 
completa ausência de esmalte dentário.
O paciente, previamente sujeito a tratamento ortodôntico, apresentava diastemas interdentários, favoráveis à posterior reabilitação oral.
Foram apresentados planos de tratamento distintos e o paciente optou pela reabilitação direta a resina composta com recurso a enceramentos prévios e a chaves em  silicone transparente.

Conclusões: A resolução do caso através de restaurações diretas a resina composta com recurso a chaves de silicone transparente não só correspondeu às expectativas do paciente a nível estético, 
como permitiu o restabelecimento da função dentária, recorrendo a um método minimamente invasivo e sem prejuízo do pouco remanescente dentário existente.
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ENDODONTIA
Reimplante Intencional

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

Resumo:
Introdução: O insucesso do tratamento endodôntico não cirúrgico (TENC) pode ocorrer ocasionalmente, ainda que tenha elevadas taxas de sucesso. Em caso de fracasso, o
reimplante intencional é uma opção terapêutica. Este procedimento envolve várias etapas, que devem ser realizadas com elevada precisão: 1) O dente é extraído
cuidadosamente para evitar a fratura das raízes e das tábuas ósseas; 2) Posteriormente, é avaliado e realiza-se uma apicectomia de 3 mm; 3) Os canais radiculares são retropreparados e retro-
obturados com cimentos biocerâmicos, atualmente; 4) o dente é reinserido e estabilizado no alvéolo.
O reimplante intencional tem indicações precisas comparativamente ao tratamento endodôntico cirúrgico (TEC). É relativamente acessível de realizar e com menor risco de causar dano nas estruturas 
vitais adjacentes. Além disso, permite observar as superfícies radiculares na sua totalidade e realizar a sua reparação sem que ocorra dano nos tecidos periodontais.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo masculino de 19 anos, enviado pelo seu médico dentista assistente, para uma consulta de avaliação endodôntica em 2012. Foi feito o diagnóstico de 
Periodontite Apical Sintomática e proposto fazer o retratamento endodôntico não cirúrgico. Em 2013, compareceu de novo à consulta com sintomatologia dolorosa associada ao dente 36. Nesta consulta 
depois de realizada uma avaliação radiográfica verificou-se que a lesão perirradicular aumentou de tamanho, sugerindo fracasso do tratamento prévio. Dadas as circunstâncias e por o paciente estar 
desmotivado e preferir extrair o dente, foi então dada a opção de reimplante intencional e aconselhada a reabilitação do mesmo quando o dente ficasse estável, pelo seu médico dentista assistente. 
Após o reimplante intencional, foi colocada uma férula semi-rígida durante 15 dias.

Conclusões: O principal objetivo dos tratamentos conservadores é a preservação dos dentes na cavidade oral, mantendo a sua função, durante o maior tempo possível. O reimplante intencional é um 
tratamento que nos permite atingir este objetivo. Contudo, nem todos os dentes são elegíveis de reimplantação intencional. Quando realizado, o sucesso clínico é ditado pela ausência de sintomas, 
manutenção da função e resolução radiográfica. De acordo com a literatura, não existe um protocolo clínico universalmente aceite e por essa razão é importante o conhecimento das várias
etapas e a sua importância para o sucesso do tratamento.
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ENDODONTIA
Fractura Radicular Horizontal Completa – A propósito de um caso clínico

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

Resumo:
Introdução e Objetivos: Situações de emergência no âmbito de Medicina Dentaria são eventos regulares na nossa prática clinica diária. Solicitações relacionadas com episódios de traumatologia da 
face, são uma ocorrência comum. À semelhança de outras áreas, as Guidelines que pautam a conduta Médica correcta a estas situações, têm apresentado constante actualização e evolução.

Descrição do Caso Clínico: Paciente sexo feminino, idade 42 anos, apresenta queixas de dor aguda e constante na Mandíbula decorrente de pancada ocorrida há minutos. Sinais clínicos ausentes, não 
apresentando edema facial, ou hemorragia intra ou extra oral. Sintomas circunscritos a dor forte e constante no sector anterior mandibular coincidente com 5o sextante.
Abordagem diagnóstica : História clínica sem patologias ou considerações relevantes. Anamnese, exame clínico e exames radiológicos, revelam diagnostico de fratura radicular horizontal de dente 3.1, 
incisivo central inferior esquerdo.

Conclusões: Com a descrição deste caso clínico, pretendemos alertar para as abordagens terapêuticas mais conservadoras e em concordância com as mais actuais indicações e normativas regentes 
de uma actualizada prática Médica, assim como enaltecer a capacidade reparadora inata do organismo humano, quando as condições para tal podem ser asseguradas.

27

Luís Martins* | Duarte Atunes Guimarães | Tiago Reis | Marcia Cascão | Ricardo Esteves | Miguel Albuquerque Matos
Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Fernando Pessoa



153

18 NOV
Hall dos Pósteres 
11:30 às 10:30  

A Empatia do Estudante de Medicina Dentária: Perceção dos 
próprios

Comunicação oral de Investigação clínica 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | Candidato a Prémio
01PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS  

IMPLANTOLOGIA
Reabilitação implanto-suportada em reconstrução com enxerto ilíaco após 
mandibulectomia marginal por ameloblastoma – caso clínico

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

Resumo:
Introdução: O ameloblastoma é um tumor odontogénico benigno, com predileção mandíbular, localmente agressivo e recidivante, pelo que o tratamento de eleição é a ressecção cirúrgica com margens.1 
Do ponto de vista reconstrutivo recorre-se a enxertos livres de perónio ou ilíaco.2-4 Após consolidação, a reabilitação com implantes dentários é uma opção de tratamento, permitindo devolver função 
e estética oral.5-7

Descrição do Caso Clínico: Doente, género feminino, 39 anos, história médica atual não contributiva, com exceção de nevralgia pós-traumática do nervo alveolar inferior após enucleação de 
ameloblastoma em 2009, com recidiva em 2011 e ressecção por mandibulectomia marginal e reconstrução com enxerto livre da crista ilíaca em 2016. 
Doente encaminhada para reabilitação implanto-suportada correspondente ao defeito cirúrgico e perda dos dentes 45 ao 32. Da observação extra-oral notou-se ligeira assimetria facial e colapso 
do lábio inferior, à direita. Intra-oralmente identificou-se perda de tecido queratinizado e continuidade da mucosa do vestíbulo com a do pavimento. Da avaliação dentária considerou-se apenas o 33 
como periodontalmente perdido. Foram realizadas fotografias extra- e intraorais, impressões preliminares, enceramento diagnóstico e construção de guia cirúrgica a vácuo; foi solicitada tomografia 
computadorizada de feixe cónico.  Por indicação do cirurgião maxilofacial optou-se pela manutenção dos 2 parafusos de osteossíntese; o plano de tratamento realizado incluíu a exodontia do 33 e a 
colocação de 4 implantes, provisionalização após 3 meses e reabilitação definitiva em zircónio-cerâmica. Após a exodontia do dente 33, verificou-se a ausência de condições ósseas adequadas para 
a colocação do implante, pelo que se optou pelo encerramento e colocação aquando do segundo estadio. Foram colocados implantes Ostem® TSIII 4x10mm e 4x8,5mm (elemento 32) e selecionados 
pilares trans-epiteliais de 3mm e 2mm (elemento 32). Os pós-operatórios decorreram sem intercorrências, apenas com uma maior morbilidade álgica dada a nevralgia pós-traumática pré-existente. 
Foram realizadas ortopantomografias nos momentos adequados: colocação dos implantes, conexão dos pilares trans-epiteliais, prova de passividade e conexão da reabilitação definitiva. A doente foi 
instruída nos cuidados adequados de higiene oral e mantém acompanhamento trimestral de Higiene Oral. Houve excelente adaptação à reabilitação provisória e à definitiva, o que permitiu um ganho 
funcional para a doente. Esteticamente conseguiu-se um excelente suporte do lábio inferior, conferindo uma harmonização do terço-inferior da face. 
A fase cirúrgica iniciou-se em março de 2021 e a última consulta de controlo foi em maio 2022, perfazendo 14 meses de acompanhamento.

Conclusões: A reabilitação implanto-suportada após cirurgia reconstrutiva com enxerto livre da crista ilíaca deverá ser considerada parte integrante do processo reconstrutivo do doente, otimizando 
os resultados funcionais e estéticos.
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OCLUSÃO
Contributo do Médico Dentista no diagnóstico da Síndrome da Apneia 
Obstrutiva do Sono: Caso Clínico

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

Resumo:
Introdução: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um transtorno respiratório relacionado com o sono, à qual se associam comorbilidades com impacto na qualidade de vida dos doentes. 
As principais manifestações clínicas da SAOS são a fadiga, a sonolência diurna e a roncopatia. Apesar de existirem ferramentas de triagem e avaliação de risco de SAOS, como o Questionário STOP-
Bang e a Escala de Sonolência de Epworth, o exame físico do paciente é importante para o diagnóstico precoce. A medição da tensão arterial, o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), a medição 
do perímetro cervical, a avaliação da via aérea superior são parâmetros de extrema relevância como determinantes de risco. Paralelamente, a observação de estruturas como as amígdalas, o palato 
(mole e duro), a língua e a úvula são também relevantes.

Descrição do Caso Clínico: Um paciente do género masculino, com 56 anos de idade e sem patologia relevante foi observado em consulta de Oclusão com queixas de cefaleias matinais e roncopatia. 
Após a aplicação do RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) e a constatação de ausência de distúrbios temporomandibulares, o exame clínico intraoral alertou para a 
possibilidade de SAOS, particularmente a presença de uma úvula grande e larga e uma Classificação de Mallampati Modificada de Grau III. O paciente apresenta um perfil dolicofacial, sem retrognatismo 
mandibular evidente, um perímetro cervical de 42 cm e o um IMC calculado de 29%. A avaliação imagiológica das vias aéreas superiores em CBCT (Cone Beam Computer Tomography) revelou a 
existência de um estreitamento anteroposterior retropalatal. Seguiu-se a aplicação do questionário STOP-Bang cujo resultado demonstrou um alto risco para SAOS. Paralelamente, foi aplicada a Escala 
de Sonolência de Epworth e o resultado de 10 indica uma sonolência diurna excessiva.

Conclusões: O Médico Dentista, pela sua área de atuação, tem um papel importante no diagnóstico precoce da SAOS. Para isso, deve saber identificar os principais fatores de risco, possuir 
conhecimentos sobre as manifestações clínicas mais comuns desta patologia e deve estar atento a sinais de alerta durante o tempo de cadeira. Este caso clínico é demostrativo da necessidade de 
integração da Medicina Dentária na Consulta do Sono.
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OCLUSÃO
Contributo do Médico Dentista no diagnóstico da Síndrome da Apneia 
Obstrutiva do Sono: Caso Clínico

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

Resumo:
Introdução:
A anquilose é caracterizada, clinicamente, pelo aspeto de submersão que o dente apresenta relativamente aos dentes  adjacentes, localizando-se abaixo do nível do plano oclusal. Ao nível dos molares 
decíduos é uma alteração da erupção relativamente frequente, afetando entre 8 a 14% das crianças. No entanto, em casos raros pode apresentar um grau de severidade tal que interfere com o normal 
desenvolvimento da dentição. À medida que o crescimento ocorre, esta alteração tende a agravar-se, podendo culminar em diversas sequelas resultando em anomalias da oclusão e em alterações do 
nível alveolar ósseo.

Descrição do Caso Clínico:
Criança com 8 anos de idade,  apresentou-se na consulta de Odontopediatria sem queixas especificas. No exame intraoral verificou-se a falta do dente 54. Segundo os pais, o primeiro molar decíduo 
não tinha exfoliado, nunca teria erupcionado na cavidade oral. O exame intraoral revelou a inclinação dos dentes adjacentes para o espaço edêntulo, o dente 53 distalmente e o 55 mesialmente. 
No exame radiográfico foi possível identificar a presença do dente 54 submerso no maxilar superior ao nível da coroa do dente 25, compatível com anquilose severa do dente 54. 
A história médica não registou quaisquer achados relevantes.

Conclusões:
O presente caso ilustra uma situação de infraoclusão severa, tardiamente diagnosticada e consequentes distúrbios oclusais, demonstrando a importância do diagnóstico e acompanhamento precoce 
das alterações de erupção.

30

Matilde Jardim*1 | Inês Cardoso Martins2 | Ana Coelho2 | Joana Godinho2 | Luís Jardim2 | Paula Faria Marques2

Instituto Universitário Egas Moniz1 | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa2



156

18 NOV
Hall dos Pósteres 
15:00 às 16:00 

A Empatia do Estudante de Medicina Dentária: Perceção dos 
próprios

Comunicação oral de Investigação clínica 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | Candidato a Prémio
01PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS  

ODONTOPEDIATRIA 
Tratamento da hipomineralização incisivo-molar e mordida cruzada 
dentária anterior - Caso Clínico

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

Resumo:
Introdução: A hipomineralização incisivo-molar (HIM) é definida como a presença de defeitos qualitativos no desenvolvimento do esmalte em um ou mais molares permanentes, com ou sem 
envolvimento dos incisivos. A etiologia é desconhecida, mas suspeita-se de que fatores de saúde pré-natais ou da primeira infância sejam relevantes. Clinicamente, observam-se opacidades 
demarcadas com coloração, variando de branco/creme a amarelo/castanho em grau crescente de gravidade. Em condições severas, geralmente há fraturas pós-eruptivas significativas assim que 
o dente erupciona e se torna funcional.

Descrição do Caso Clínico: Uma paciente de 9 anos dirigiu-se à Faculdade de Medicina Dentária, Departamento de Odontopediatria da Universidade de Lisboa e a sua queixa principal era “dor nos 
dentes de trás” (sic). História clínica sem antecedentes médicos relevantes. Após exame clínico e radiográfico, foi diagnosticada HIM e estabeleceu-se um plano de tratamento. Foi realizado tratamento 
endodôntico no dente 16 e colocação de coroa de aço; nos dentes 26 e 36 foi colocada uma coroa de aço (não houve exposição pulpar após a remoção da lesão de cárie). Nos dentes 54, 55, 84 e 85 
foram realizadas restaurações em resina composta. No dente 46, foi aplicado selante de resina (Helioseal F). Para corrigir a mordida cruzada dentária anterior, foi colocado um aparelho de Hawley e 
após 2 meses os dentes alinharam.

Conclusões: A abordagem terapêutica da HIM pode ser feita de várias formas, mas numa situação severa, onde já ocorreu fratura e está presente uma cavidade devido a cárie, as coroas de aço parecem 
ser a melhor opção para manter a função, diminuir o desgaste e a sensibilidade, até ter idade para efetuar outros tratamentos definitivos.
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ODONTOPEDIATRIA 
Apexificação e reconstruções estéticas no setor ântero-superior,
após traumatismo, num paciente pediátrico: caso clínico

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

Resumo:
Introdução: Traumatismos em dentes permanentes jovens podem implicar a realização de um tratamento pulpar que, devido à sua incompleta formação radicular, não pode ser realizado de forma 
convencional, implicando a realização de uma apexificação. A reposição da estrutura dentária perdida deverá assentar em técnicas que permitam, de forma rápida e previsível, alcançar bons resultados 
estéticos.

Descrição do Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 10 anos, saudável, sofreu traumatismo em Maio de 2019, mas apenas realizou consulta 2 meses depois. Clinicamente observou-se fratura de 
esmalte e dentina sem envolvimento pulpar no dente 11 e com envolvimento pulpar no dente 22. Os dentes 11 e 21 também apresentavam infrações de esmalte. Os testes de vitalidade revelaram necrose 
pulpar no dente 22. Por ser um dente permanente jovem (ápice aberto) foi indicada a realização de uma apexificação seguida das reconstruções das coroas dos dentes 11 e 22 com resina composta. 
Foi efetuada uma barreira apical com MTA no dente 22, de forma a assegurar um correto selamento e impedir a extrusão do material obturador para o espaço perirradicular. Devido às excelentes 
características de biocompatibilidade do MTA, este permite também a formação de uma verdadeira barreira mineralizada na zona apical. Posteriormente, foi realizado as reconstruções das coroas dos 
dentes 11 e 22 com resina composta (EmPress® Direct, Ivoclar Vivadent Inc). As restaurações foram realizadas com base num enceramento efetuado em modelo de gesso, a partir do qual foi elaborada 
uma chave de silicone.  O dente 11 foi anestesiado e foi colocado isolamento absoluto no setor ântero-superior. Procedeu-se à seleção da cor, considerando o matiz, croma e valor dos dentes naturais. 
Foram utilizadas as resinas A2 Dentina e A1 Esmalte. Após o condicionamento com ácido ortofosfórico, foi aplicado o sistema adesivo “Prime & Bond” OptibondTM FL, Kerr. Após aplicação de resina 
de esmalte na guia de silicone, esta foi ajustada em boca e polimerizada, no sentido de obter a reconstrução das superfícies palatinas. As restaurações foram terminadas estratificando a resina. Após 
o Rebonding com Heliobond e polimerização final com gel de glicerina, foram realizados o acabamento e o polimento.

Conclusões: Uma fratura de esmalte e dentina com envolvimento pulpar, quando não tratada atempadamente, pode originar a perda de vitalidade pulpar, o que, no caso de um dente permanente jovem, 
implica a realização de uma apexificação. A técnica de restauração com chave de silicone, torna as reconstruções previsíveis, facilitando a criação de uma correta anatomia dentária. Também permite 
o encurtamento do tempo de consulta, fator fundamental no atendimento odontopediátrico.
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ODONTOPEDIATRIA 
Odontoma complexo associado a agenesia do segundo molar inferior: 
caso clinico

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

Resumo:
Introdução: Os odontomas são tumores odontogénicos benignos formados por células epiteliais e mesenquimatosas e podem, segundo a OMS (organização mundial da saúde) estar divididos em dois 
tipo: Odontomas compostos e odontomas complexos, sendo que os odontomas complexos são os mais frequentemente localizados na região posterior da mandíbula. 
A etiologia dos odontomas permanece desconhecida existindo, no entanto, alguns factores predisponentes como trauma, mutações genéticas e infecções. 
O tratamento tem por base a excisão cirúrgica total do Odontoma, com uma baixa taxa de reincidência.

Descrição do Caso Clínico: Uma paciente do sexo feminino, 10 anos, compareceu na consulta a fim de utilizar o “cheque dentista” em Novembro de 2020. 
Verificou-se a ausência do dente 3.6 pelo que se realizou uma radiografia panorâmica, onde se verificou a presença de uma massa radiopaca na região inferior esquerda da mandíbula e retenção intra-
óssea do 3.6. 
O tratamento foi efectuado em Abril de 2021 e consistiu na remoção total do Odontoma, realizado sob anestesia geral dada a complexidade do caso e tenra idade da paciente. 
O dente impactado não foi removido devido ao risco de fractura mandibular intra operatória. Além disso, uma vez que a formação radicular do mesmo se encontrava incompleta, a sua erupção 
espontânea prevê-se favorável.

Conclusões: Os odontomas não são patologias frequentemente encontradas no dia-a-dia de prática clinica, e estão muitas vezes associados a impactação de dentes permanentes, com uma variação 
de 16 a 61%.
Será de esperar a erupção espontânea dos dentes impactados, após a remoção cirúrgica do odontoma, ainda que a mesma possa falhar devido a factores como a inclinação do dentes retido, espaço 
deficitário na arcada dentária, grau de formação radicular ou a relação com os dentes adjacentes.
Deste modo, é de extrema importância que os Médicos Dentistas estejam sensibilizados para um diagnóstico precoce dos casos, assim como para a conduta adequada à sua resolução.
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ODONTOPEDIATRIA 
Eficácia da utilização do Quad-helix para correção de mordidas 
cruzadas – série de casos.

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 posterior (MCP) é uma das más oclusões mais prevalentes na fase decídua e mista da dentição, devendo ser identificada precocemente pelo médico dentista. Na literatura 
têm sido abordadas várias opções terapêuticas para este tipo de má oclusão, que têm como objetivo realizar a expansão maxilar, através de aparelhos removíveis ou fixos, como é o caso do Quad-helix 
(QH). O tratamento precoce desta má oclusão proporciona um correto desenvolvimento craniofacial do paciente.

Descrição do Caso Clínico: 
Caso 1: Paciente do sexo feminino, 4 anos, MCP unilateral direita, com diminuição das distâncias transversais na maxila. Foi indicada a realização de expansão maxilar com recurso a um QH (com 
ativação única no momento da colocação), com controlos mensais. Cimentação em boca feita com cimento de ionómero de vidro (CIV) - Fuji Iâ. Dois meses após colocação do QH a mordida descruzou 
e aos quatro meses atingiu-se a sobre expansão pretendida, iniciando-se a fase de contenção (FC) de seis meses, com o próprio QH em modo passivo. Controlou-se passado seis meses, com remoção 
da contenção. Fizeram-se novos controlos na primeira e segunda fase da dentição mista, verificando-se a correta erupção e posicionamento da dentição definitiva, não sendo necessário tratamento 
ortodôntico corretivo posterior.

Caso 2: Paciente do sexo feminino, 8 anos, apresentava MCP esquerda e topo-a-topo do lado direito. Observou-se arcada com forma em V e falta de espaço para erupção dos incisivos laterais superiores. 
Cimentação do QH com CIV. Aos seis meses foi alcançada a sobre expansão recomendada, iniciou-se então a FC. Passado seis meses, removeu-se a contenção e verificou-se posteriormente que se 
manteve a expansão pretendida.

Caso 3: Paciente do sexo feminino, 7 anos, apresentava MCP esquerda, sem espaço para erupção do incisivo lateral esquerdo. Cinco meses após cimentação do QH obteve-se a expansão pretendida, 
iniciando-se a FC. Passado seis meses após a remoção da contenção a mordida permaneceu descruzada e os incisivos laterais em boa posição. Três anos desde o início do tratamento ortodôntico 
intercetivo a substituição dentária continuou a ocorrer com normalidade e bem posicionada.

Conclusões: Apesar da técnica de expansão maxilar com Quad-helix ser já designada como “antiga”, continua a mostrar-se uma opção de tratamento eficaz em mordidas cruzadas, tanto em dentição 
decídua, como em dentição mista, demonstrando uma excelente relação custo-benefício, com simplicidade na execução do tratamento e manutenção das distâncias transversais corretas após 
tratamento, com boa aceitação por parte dos pacientes.
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PATOLOGIA ORAL
Marsupialização de Quisto Dentígero em Dentição Mista - Caso Clínico

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

Resumo:
Introdução: O quisto dentígero (também designado por quisto folicular) é um quisto de desenvolvimento associado à coroa de um dente incluso. O terceiro molar mandibular é o dente associado 
com maior prevalência, seguido do canino maxilar e do segundo pré-molar mandibular. É uma lesão benigna de crescimento lento e assintomática, produzindo sintomatologia quando as dimensões 
se tornam consideráveis e envolvem estruturas adjacentes ou se existir infeção secundária, podendo, deste modo, provocar abaulamento das tábuas ósseas e dor. Os tratamentos mais frequentes, 
descritos na literatura são a enucleação com extração da peça dentária associada, a descompressão e a marsupialização.

Descrição do Caso Clínico: Doente do género masculino, leucodérmico, de 9 anos de idade apresenta dor na região do 85 com aumento de volume vestibular. Tem uma ortopantomografia anterior, 
realizada em contexto de avaliação ortodôntica, sem alterações relevantes. É realizada nova ortopantomografia evidenciando ausência do dente 84, dente 44 em processo de erupção, reabsorção 
radicular do dente 85 e imagem radiotransparente ténue, envolvendo a coroa do dente 45, mas indo além da coroa deste, o que levou à solicitação de cbct. Nas imagens da cbct observa-se o dente 45 
incluso com evidência de uma lesão quística e franca expansão da cortical vestibular, envolvendo todo o dente.
Considera-se como diagnóstico provável quisto dentígero, e como diagnóstico diferencial o queratoquisto odontogénico, o ameloblastoma uniquístico, o tumor odontogénico adenomatóide e o fibroma 
ameloblástico. Propôs-se a exodontia do dente decíduo 85, biópsia incisional da lesão e marsupialização. Após exodontia do dente 85, realizou-se um pequeno retalho vestibular de espessura total, 
preservando as papilas e removeram-se dois fragmentos da parede quística: um diretamente do interior do alvéolo do dente decíduo extraído e outro da parede vestibular após remoção da fina tábua 
óssea vestibular com cureta. Seguidamente realizou-se curetagem superficial do alvéolo e reposicionou-se o retalho na sua posição inicial com sutura reabsorvível 4/0. Toda a margem gengival foi 
suturada com seda 4/0, de modo a interromper o encerramento do alvéolo. Histologicamente observam-se faixas de tecido conjuntivo fibroso com infiltrado inflamatório predominantemente constituído 
por linfócitos e plasmócitos. Estas faixas são revestidas por uma camada, em algumas regiões fina, de epitélio pavimentoso estratificado. O aspeto histológico observado é compatível com quisto 
dentígero.

Conclusões: Neste caso clínico os autores realçam a importância do acompanhamento dos doentes pediátricos, especialmente em relação às alterações próprias da dentição mista. O tratamento 
cirúrgico de marsupialização mostrou-se seguro e eficaz, permitindo diminuir possíveis complicações de cirurgias mais complexas e preservar o dente associado.

Fontes de financiamento:
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18 NOV
Hall dos Pósteres 
15:00 às 16:00 

A Empatia do Estudante de Medicina Dentária: Perceção dos 
próprios

Comunicação oral de Investigação clínica 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | Candidato a Prémio
01PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS  

PERIDODONTOLOGIA
Periodontite estádio III – abordagem terapêutica

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

Resumo:
Introdução: Em 2020, Sanz et al., publicaram diretrizes para orientar a prática clínica do tratamento da periodontite estádio I-III, segundo a classificação proposta no World Workshop of Periodontology 
em 2017. O S3 Level Clinical Practice Guideline foi desenvolvido segundo a orientação metodológica GRADE (Association of Scientific Medical Societies in Germany and the Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation) e incluiu um processo rigoroso que sintetizou informação de várias revisões sistemáticas, relativas a diversos passos do tratamento, com o objetivo de 
formular recomendações baseadas na evidência científica para a abordagem do paciente periodontal.

Descrição do Caso Clínico: Após realização de anamnese, avaliação clínica e radiográfica, uma paciente do género feminino, com 50 anos de idade, fumadora de 12 cigarros/dia e sem história médica 
relevante, foi diagnosticada com Periodontite Estádio III Generalizada Grau C. Na primeira consulta a paciente foi instruída para a aquisição de corretas práticas de higiene oral e motivada para a 
cessação tabágica. Foi também realizada a remoção do biofilme e tártaro supragengival. Posteriormente, foram realizadas duas consultas para instrumentação subgengival, com exodontia simultânea 
do dente 47, o qual apresentava mobilidade grau III e perda de inserção até ao ápex radicular. Após 8 semanas, foi realizada a consulta de reavaliação, onde foi definido o plano de tratamento para a 
resolução das bolsas residuais profundas (maiores ou iguais a 6mm). Assim, foi realizada cirurgia ressetiva nos dentes 17, 16, 27 e 26, tendo sido os defeitos verticais dos dentes 36 e 46 submetidos 
a cirurgia regenerativa com proteínas da matriz do esmalte e biomaterial de origem xenogénica. Após 9 meses, a doente não apresentava bolsas periodontais com profundidade de sondagem superior 
a 6mm ou superior a 4mm com hemorragia à sondagem, tendo, por isso, entrado numa fase de manutenção, na qual se mantém ao final de dois anos.

Conclusões: O objetivo da primeira etapa da terapia é fornecer as ferramentas preventivas e de promoção da saúde para facilitar a adesão do paciente ao tratamento. Esta etapa engloba a alteração 
comportamental para corretas medidas de higiene oral e o controlo dos fatores de risco sistémicos e locais modificáveis. A segunda etapa da terapia visa a eliminação do biofilme e cálculo subgengival. 
Na terceira etapa da terapia realiza-se o tratamento dos locais que não respondem adequadamente à etapa anterior, com o objetivo de obter acesso a bolsas profundas que acrescentam complexidade 
no tratamento da doença. O caso clínico apresentado foi realizado segundo as mais recentes guidelines e baseado na evidência científica atualmente disponível.
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18 NOV
Hall dos Pósteres 
15:00 às 16:00 

A Empatia do Estudante de Medicina Dentária: Perceção dos 
próprios

Comunicação oral de Investigação clínica 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | Candidato a Prémio
01PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS  

PERIDODONTOLOGIA
Diferentes abordagens para o alongamento coronário: casos-clínicos

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

Resumo:
Introdução: O alongamento coronário (AC) é dos procedimentos periodontais mais frequentemente utilizados. Na zona estética, é utilizado para aumentar o comprimento da coroa clínica por razões 
restauradoras e estéticas. Indicações comuns incluem a correção de “sorriso gengival” ou de contorno gengival irregular, entre outros.
Existem dois fatores principais a ter em consideração antes de um procedimento de AC: a altura de gengiva queratinizada (GQ) e a dimensão do complexo dento-gengival (CDG). Depois de um AC, 
deverão conservar-se pelo menos 2mm de GQ. O CDG é definido pela distância da crista de osso alveolar à base do sulco gengival, envolvendo o epitélio juncional e inserção conjuntiva - inserção 
tecidular supracrestal (ITS)-, assim como o sulco gengival, o que em humanos perfaz um espaço médio de 3mm em vestibular e 4,5mm em interproximal.
Quando o ITS é invadido, resulta em inflamação gengival que pode levar a hipertrofia gengival e até a reabsorção óssea e recessão gengival, daí a importância de conservar a sua integridade. Desta 
forma, o AC permite restaurar o CDG ou recriá-lo na posição planeada, atingindo e mantendo tecidos moles saudáveis, possibilitando que a fase restauradora decorra de uma forma segura e previsível.
Vários métodos de AC foram descritos na literatura, cada qual oferecendo as suas vantagens e desvantagens.
Este estudo apresenta diferentes casos-clínicos que ilustram três técnicas de AC na zona estética: convencional cirúrgica (caso A), flapless (caso B) e não-cirúrgica atraumática (caso C).
Descrição do Caso Clínico: Todos os casos-clínicos incluídos apresentam coroas clínicas curtas com indicação para AC:
Caso-clínico A: técnica convencional cirúrgica por gengivectomia e osteotomia (dentes 1.5-2.5) com guia termoplástica numa paciente de 22 anos, com 6 meses de follow-up.
Caso-clínico B: com técnica flapless por gengivectomia e osteotomia (dentes 1.2-2.2) num indivíduo do sexo feminino de 42 anos, com 2 anos de follow-up.
Caso-clínico C: técnica não-cirúrgica atraumática por gengivectomia (dente 2.1) numa paciente de 62 anos com 7 anos de follow-up.

Conclusões: Todas as técnicas descritas provaram constituir métodos válidos para AC. A técnica não-cirúrgica incremental necessita ser complementada com mais estudos para ser considerada como 
tal. Devido ao desenho do trabalho, os resultados obtidos não poderão ser extrapolados para todo o caso de AC.

37

Mathilde Tellechea* | Salomão Rocha | Ricardo Dias | Rui Falacho | João Paulo Tondela | Fernando Guerra
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra



163

CURSOS HANDS-ON



164

09:30 Sala 3 DOUROMED - Reconstrução óssea – materiais e protocolos Fernando Duarte 175
09:30 Sala 4 EMS- Guided biofilm therapy Francisco Brandão de Brito 176
09:30 Sala 5 SWEDEN & MARTINA- Terapia dos alinhadores dentro da prática geral
   - o verdadeiro “top choice” para os seus pacientes Patrícia de Amorim 178
09:30 Sala 6 DSI - Matrix, a nova era da reabilitação implanto-suportada Joel Teles 180
14:30 Sala 3 DOUROMED - Reconstrução óssea – materiais e protocolos Fernando Duarte 175
14:30  Sala 4 EMS- Guided biofilm therapy Paulo Campos 177
14:30  Sala 5 SWEDEN & MARTINA- Mudança de paradigma - preparação vertical: técnica aplicada ao
  implante e dente natural para clínicos e técnicos de laboratório Lucas Pedrosa 179
14:30  Sala 6 DSI - Matrix, a nova era da reabilitação implanto-suportada Joel Teles 180

09:30 Sala 3 Incisões e suturas José Paulo Macedo 169
09:30 Sala 4 Fotografia e vídeo em medicina dentária Jorge Martins Pereira 170
09:30 Sala 5 BIOFIX - Como introduzir a medicina dentária digital na sua clínica Filipe Cyrne 171
09:30 Sala 6 FKG - A R-evolução na Endodontia: novas ligas e cimentos biocerâmicos Jose Antonio González 173
14:30 Sala 3 Incisões e suturas José Paulo Macedo 169
14:30 Sala 4 Fotografia e vídeo em medicina dentária Jorge Martins Pereira 170
14:30 Sala 5 BIOFIX -Cimento de enxerto ósseo – uma abordagem “fora da caixa” na    
  realização de aumentos ou reconstruções ósseas, complexas ou simples  José Camelo Ferreira 172
14:30  Sala 6  FKG - A evolução da eficiência e segurança, na instrumentação e obturação tridimensional Luís França Martins 174

ÍNDICE DOS HANDS-ON PATROCINADOS
17 NOV

09:30 Sala 3 FOQUIM - Abordagem de canais calcificados: acesso com guia estática - do planeamento à abordagem clínica Hugo Sousa Dias 165
09:30 Sala 5 BEGO Implant Systems - Atualizando a prática de implantes com cirurgia guiada - uma nova implantologia Andreas Barbetseas 166
09:30 Sala 6 LUSOBIONIC - GBR como ato cirúrgico do dia a dia Pablo Bustillo  168
14:30 Sala 3 FOQUIM - Abordagem de canais calcificados: acesso com guia estática - do planeamento à abordagem clínica Hugo Sousa Dias 165
14:30 Sala 5 BEGO Implant Systems - Navegação dinâmica: da implantologia à endodontia Ricardo Henriques 167
14:30 Sala 6 LUSOBIONIC - GBR como ato cirúrgico do dia a dia Pablo Bustillo 168

18 NOV

19 NOV
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 Prática clínica exclusiva em Endodontia

 Pós-graduação em Endodontia, pela FMDUL

 Docente convidado da pós-graduação em Endodontia IUCS-CESPU

 Palestrante nacional e internacional na área da Endodontia

 Publicações em revistas da área (nacional e internacional)

 Coordenador da Residência Clínica de Endodontia Foramen Dental 

Education (2014-2018)

 Coautor de um capítulo do livro: The Root Canal Anatomy in Permanente 

Dentition. Springer (2018)

Membro da direção da Sociedade Portuguesa de Endodontologia

A abordagem clínica de dentes com metamorfose calcificante representa um desafio para o clínico, 
sobretudo numa altura em que cada vez mais se pretende uma abordagem minimamente invasiva.

A pesquisa de canais que se encontrem calcificados pode ser desafiadora e demorada, podendo levar 
a uma enorme perda de estrutura dentária, a qual poderá estar associada a um risco aumentado de 
perfuração e no pior dos cenários a perda da peça dentária por fratura.

Atualmente, o recurso a novas tecnologias tem permitido aumentar a previsibilidade da abordagem destes 
casos clínicos, melhorando desta forma o prognóstico do tratamento.

O recurso ao planeamento digital veio fornecer ao clínico mais uma opção terapêutica, a “endodontia 
guiada”, esta técnica consiste na utilização de uma guia, que pretende facilitar a localização de canais 
radiculares severamente calcificados.

Com este curso de hands-on pretendemos fornecer ao clínico os conhecimentos necessários para que 
possa realizar o planeamento e a abordagem deste tipo de casos.

RESUMOCV

Patrícia Almeida Santos

Sustentabilidade em medicina dentária

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

RESUMOCV

Hugo Sousa Dias (Foquim Dental)

Abordagem de canais calcificados: acesso 
com guia estática - do planeamento à 
abordagem clínica

CURSO HANDS-ON OMD

17NOV
SALA 3
09:30 | 14:30

GC Ibéria
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 1999 – 2005: Estudos Graduados em Medicina Dentária na Universidade de 

Atenas, Grécia

 2005 – 2006: Serviço militar de um ano no Departamento de Cirurgia Oral 

da Marinha Helénica

 2008 – 2010: Estudos Pós-Graduados em Implantologia Oral na New York 

University, Estados Unidos (Treino especializado em Implantologia Oral 

Cirúrgica e Protética – Diretor Dr. Dennis Tarnow)

 2008 – 2010: Treino académico em Microcirurgia Periodontal e Peri-

implantar na New York University

 2010: Prémio de Pesquisa Pós-Graduação pela Universidade de Nova Iorque 

(Significado Clínico do Tecido Mole Peri-implantar)

 2010 – Presente: Prática clínica privada limitada à reconstrução cirúrgica 

de implantes e enxerto de tecidos moles. Membro da equipa clínica da 

“Barbetseas Dental Clinic’’

 2010: Fellow e Diplomata no Congresso Internacional de Implantologistas 

Orais (ICOI)

 2012 – Presente: Palestrante Internacional em Implantologia e Microcirurgia 

Oral Avançada. As suas palestras são conhecidas por serem criativas, 

inspiracionais e altamente educativas, e inúmeros médicos dentistas do 

mundo inteiro têm beneficiado dos seus cursos pioneiros em Implantes 

Imediatos, na aplicação de técnicas cirúrgicas de ponta, assim como em 

enxerto de tecidos moles

 2013: 1º Prémio Caso Clínico (1º lugar) – Bego Implant Systems

 2016 – Presente: Administrador Oficial e Diretor de Educação no Clube de 

Estudo DAS da NYU, um dos clubes de estudo de maior sucesso na Grécia, 

focados em Medicina Dentária Estética e Implantologia

 2017: Membro Expert da Academia de Implantologia de Bego Implant 

Systems

Este curso intensivo visa elevar o nível do planeamento e de execução de casos de implantes, utilizando o conceito mais 
inovador atualmente disponível – Implantologia com Cirurgia Guiada.
O curso apresentará um fluxo de trabalho que funciona extraordinariamente bem e de modo sempre previsível e que pode 
realmente transformar a nossa prática de implantes elevando os nossos conhecimentos e experiência, juntamente com a dos 
computadores que nos auxiliam. Mais concretamente, este curso abrange o planeamento detalhado de casos complexos, a 
gestão dos ficheiros digitais, a transformação das cirurgias mais complexas em procedimentos simples e a gestão da carga 
imediata de implantes com próteses pré-fabricadas e reforçadas com metal.

Programa detalhado do curso
09:30 – 10:30: Fluxo de Trabalho Guiado para casos de Implante em arcada completa – Do Planeamento Digital à Cirurgia 
Guiada e Carga Imediata
10:30 – 11:30 Seminário Prático – Cirurgia Guiada de Arcada Total com o Sistema BEGO Guide, de BEGO Implant Systems
11h30 – 13h00: Implantologia Guiada “Fora da Caixa” – Apresentação de Casos Clínicos – Gestão de Problemas e Complicações

Seminário Prático Hands-On
Os participantes executarão uma cirurgia de implante num modelo especial fabricado em impressora 3D, de um caso complexo 
de arcada completa que foi apresentado durante a parte teórica. Para este efeito, seguem todas as etapas necessárias para 
conclusão da cirurgia, enquanto os participantes se familiarizam com o fluxo de trabalho apresentado e o sistema de Cirurgia 
Guiada BEGO Guide, de BEGO Implant Systems.

Objetivos de aprendizagem
Pensar “fora da caixa” sobre as seguintes temáticas:
Implantologia Guiada de última geração com o mais simples, preciso e previsível fluxo de trabalho;
Produção & Gestão dos arquivos digitais apropriados para implantologia guiada;
Cirurgia Guiada de Implantes em Arcada Completa – do Planeamento Digital à Execução Clínica;
Provisionalização imediata de um caso de arcada completa com uma prótese pré-fabricada reforçada com metal – 
Considerações e Execução;
Gestão de complicações relacionadas com a Cirurgia Guiada e técnicas de evitação das mesmas.

RESUMOCV

Patrícia Almeida Santos

Sustentabilidade em medicina dentária

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

RESUMOCV

Andreas Barbetseas (Bego)

Atualizando a prática de implantes com 
cirurgia guiada – uma nova
implantologia

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

17NOV
SALA 5
09:30

GC Ibéria
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19NOV
SALA 5
14:30

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

Este curso pretende transmitir de uma forma prática, através do exercício numa moldeira artificial, a 
precisão que a navegação dinâmica permite em cirurgia de implantes e endodontia.

Este sistema inovador na área da medicina dentária, já utilizado noutros domínios da medicina (neurocirurgia 
entre outras), permite atingir o máximo de precisão possível no posicionamento dos implantes com desvios 
minimais.

Programa
• A perspetiva da navegação dinâmica
• Simples Workflow
• Precisão cirúrgica
• Casos Clínicos
• Hands-On

 Licenciado em 1996

 2001- Presidente da Comissão Organizadora do Congresso da OMD

 2002-2013 – Vários cursos de implantes

 2013/2014 – Pós-Graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada – 

Egas Moniz

 2015 – Curso cirúrgico em Perio-Implantologia, pelo grupo ImplantePerio do 

Prof. Joly

 2016 – Curso “Imediate Dentoalveolar Restoration – IDR” do Prof. José Carlos 

Rosa

 2017 – Curso “IDR Avançado” – Prof. Carlos Rosa

 2016/2017 – Diploma Universitário de Implantologia e Reabilitação Oral – UFP

 2018 – Curso completo “Regenerator” do Prof. Istvan Urban em Budapeste

 2017/2018 – Utilizador do Sistema de Navegação Dinâmica Navident

 Mais de 100 implantes colocados com Navident

 Master Clinical Trainer da Navident em Portugal

 2019 – Palestrante na EMEA – Dynamic Navigation Society Symposium – na 

Sapienza Universitá di Roma: Dynamic Navigation for Piezoeletric Surgery

 Membro Fundador da ARTA – Association of Ridge and Tissue Augmentation

RESUMOCV

Ricardo Henriques (BEGO Implant Systems)

Navegação dinâmica: da implantologia à endodontia

GC Ibéria
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 Licenciado em Medicina Dentária | Universidade Alfonso X

 Máster em cirurgia oral, implantes e periodontologia | Universidad Alfonso X

 Professor colaborador no Máster de Cirugía Oral, Implantes y 

Periodontologia | Universidade Alfonso X

 Professor colaborador no Máster de Cirugía Oral na Clínica Mississippi | 

Universidade de Alcalá Madrid

 Professor colaborador no Máster Implantología e Periodontologia | 

Universidad Isabel I Madrid

 Professor colaborador no Máster Implantología e Periodontologia | 

Universidade Europeia de Madrid

 Professor colaborador | Universidade Europeia Miguel de Cervantes, 

Valladolid

 Digital Smile Design | Dr. Christian Coachman

 Residência clínica em Regeneração com a técnica box technique | Dr. 

Menoni, Itália

Neste hands-on, abordaremos a regeneração óssea guiada como um ato complementar à consulta do dia 
a dia.

Vamos rever os conceitos básicos de uma GBR, as alternativas à GBR, os parâmetros a serem considerados 
antes da GBR, classificar defeitos e perceber os diferentes materiais e as suas aplicações.

Em mandíbulas atróficas trabalharemos a GBR vertical, o aumento dos tecidos moles e a vestibuloplastia.

RESUMOCV

Patrícia Almeida Santos

Sustentabilidade em medicina dentária

CURSO PARA ASSISTENTE DENTÁRIO

RESUMOCV

Pablo Bustillo (Lusobionic)

GBR como ato cirúrgico do dia a dia

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

17NOV
SALA 6
09:30 | 14:30

GC Ibéria
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 Médico dentista

 Mestrado em Educação Médica pela FCS U. Católica Portuguesa

 Mestrado pelo Máster Oficial de Recerca en Ciêncies Odontològiques F. 

Odontologia UB

 Doutorado pela Faculdade de Medicina da U. Barcelona

 Especialista em Cirurgia Oral pela OMD

 Professor Auxiliar da FCS U. Fernando Pessoa das disciplinas de Cirurgia, 

Medicina e Implantologia

 Autor de várias conferências nacionais e internacionais, e várias 

publicações científicas

Este curso hands-on de incisões e suturas tem como objetivo dotar todos os que nele se inscrevam dos 
fundamentos teóricos que devem presidir à eleição de uma incisão, dos materiais de sutura a eleger e das 
técnicas de sutura a realizar, tendo por base as indicações, vantagens e desvantagens de cada opção que 
se tome.

RESUMOCV

José Paulo Macedo

Incisões e suturas

RESUMOCV

18NOV
SALA 3
09:30 | 14:30

CURSO HANDS-ON OMD
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 Especialista na área científica de Ciências Dentárias

 Membro Cofundador da European Academy of Digital Dentistry

 Membro da Digital Dentistry Society

 Membro da Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária Digital

 Ministra cursos de Fotografia Dentária em Portugal e em Espanha

 Docente no Mestrado Integrado em Medicina Dentária na Faculdade de 

Ciências da Saúde, UFP

 Diretor do Departamento de Prótese Dentária da Escola Superior de Saúde 

do Vale do Sousa/IPSN

 Licenciatura em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da 

Saúde-Norte

A fotografia e o vídeo na medicina dentária tiveram nos últimos anos um grande incremento do seu uso, 
nas técnicas, assim como nas exigências por parte dos profissionais.

Com parâmetros muito próprios, a imagem macro intraoral requer um conhecimento ainda mais 
aprofundado, para além da simples fotografia e vídeo extraoral.

Nesta formação, pretende-se fornecer informação para que o colega possa, no seu ambiente clínico, fazer 
e processar imagens de elevada qualidade.

RESUMOCV

Jorge Martins Pereira

Fotografia e vídeo em medicina dentária

RESUMOCV

18NOV
SALA 4
09:30 | 14:30

CURSO HANDS-ON OMD
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 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

 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, tem recorrido a vários softwares incluindo o “digital 

smile design”, design guiado por computador, tecnologia de leitura intraoral, 

impressão 3D e procedimentos cirúrgicos guiados

 Filipe 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

Descubra todas as vantagens que a medicina dentária digital lhe pode trazer.
Simplifique workflows, otimize o seu tempo de trabalho e acima de tudo diminua os seus custos de 
produção.
Iremos explorar o potencial da Medicina Dentária Digital usando sistemas totalmente abertos que lhe 
permitirão trabalhar com qualquer marca de software, hardware e de implantes, bem como, alternativas 
ao investimento em software e delegação de workflows caso não disponha tempo ou confiança para os 
realizar.

Vai aprender
- O que pode ser feito com a medicina dentária digital.
- As vantagens da medicina dentária digital.
- O que precisa para entrar na medicina dentária digital.

Serão abordados os seguintes tópicos:
- Workflow para realização de tratamentos dentários digitais.
- Software aberto de planeamento de cirurgia guiada de implantes. – Exoplan ®.
- Software aberto de desenho de trabalhos digitais – Exocad®.
- Kit de cirurgia guiada, único e totalmente guiado – Keystone Dental®.
- Demonstração de Impressão 3D em clínica – Sprintray®.
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 José Camelo Ferreira vive e trabalha no Algarve onde exerce cirurgia oral e 

reabilitação oral. É membro da OMD desde 1998, ano em que se formou em 

Medicina Dentária no ISCS Sul

 De 2001 a 2002, tirou uma pós-graduação em Implantologia em Madrid. 

Desde 2011 que é palestrante pela Nobel Biocare e, desde 2014, é membro 

associado da fundação FOR (Foundation for Oral Rehabilitation)

 Em 2015, fez uma pós-graduação em Implantologia Avançada em São Paulo, 

com o Professor Alexander Salvoni, onde continuou a estudar Reabilitação 

Avançada e Implantologia Zigomática, desde 2016 até ao presente momento

 Em 2017, recebeu o título de especialista em cirurgia oral pela OMD. 

Também em 2017 foi convidado para ser o responsável dos cursos 

SmailTube.tv em Portugal, entidade que ministra cursos de implantologia, 

online e práticos, em toda a Europa e Estados Unidos da América

 Em 2019, o recebeu o título Mestre Cirúrgico em Implantologia Regenerativa 

da Universidade de Szeged na Hungria pelo Prof. Istvan Urban

 Atualmente é professor convidado em vários cursos de cirurgia avançada 

em Portugal e no Brasil

“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 
detrás dos seus protocolos cirúrgicos, as suas propriedades e as novas possibilidades cirúrgicas 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 tensão 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 
previsibilidade de resultados.
Este curso vai 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 invasiva 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 influência 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.
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 Licenciado em Medicina Dentária pela Universidade de Granada

 Doutor em Medicina Dentária pela Universidade Internacional da Catalunha

 Prémio Extraordinário de Doutoramento

 Professor Área Endodontia, Universidade Internacional da Catalunha

 Professor Master Europeo Endodoncia, Universidade Internacional da 

Catalunha

 Professor Master Endodoncia On-Line Universidade Internacional da 

Catalunha

 Prémio Ruiz de Temiño melhor artigo científico 2013

 Prémio Rodríguez Carvajal melhor caso clínico 2017

 Membro Associação Espanhola de Endodontia (AEDE)

 Membro titular Sociedade Espanhola de Medicina Dentária Conservadora 

(SEOC)

 Membro Associação Americana de Endodontia (AAE)

 Autor de diversos artigos científicos internacionais, em endodontia, 

publicados em revistas do primeiro quartil (JOE, IEJ)

 Autor artigos sobre endodontia na revista Endodoncia

 Prática exclusiva em endodontia desde 2008

 Programa de Empreendimento de Base científica (FEDER 2019)

 Líder de opinião FKG

Simplificando o tratamento de casos complexos na endodontia: Desde a instrumentação até à obturação.

As novas evoluções nas ligas de Níquel Titânio conseguiram desenvolver desenhos inovadores e exclusivos 
nas limas, capazes de contornar eficazmente as complexidades anatómicas e conseguir uma flexibilidade 
inigualável há já alguns anos.

A liga de Ni-Ti Max Wire é a única capaz de conseguir memória de forma e superelasticidade num só 
instrumento, durante o uso clínico.

Os cimentos biocerâmicos TotalFill foram desenvolvidos desde um material reparador até a um eficaz e 
simples sistema de obturação tridimensional adaptável, tanto a técnicas de cone único como a técnicas 
termoplásticas – hands-on de instrumentação com RACE® EVO, XP-Endo® Solutions e obturação com 
TotalFill® BC Sealer.
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 Obtenção de Grau de Licenciado em Medicina Dentária, ano 2008

 Obtenção do Grau de Mestrado em Medicina Dentária com foco e 

investigação na área de Endodontia, ano 2012

 Docente Universitário na Faculdade de Ciências da Saúde – UFP, desde 

2009, tendo funções de docente nas unidades curriculares de: Endodontia, 

Medicina Dentária Conservadora, Cirurgia geral e Anestesiologia, Materiais 

dentários, Clinica Integrada de Pacientes Especiais

 Docente da Pós-Graduação em Competências Clínicas na Faculdade de 

Ciências da Saúde – UFP

 Prática clínica Internacional exclusiva na área de Endodontia e 

Microcirurgia Endodôntica, desde 2009

 Diversas participações como palestrante e formador em organizações da 

Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal, nomeadamente em edições de 

Formação Contínua da Ordem dos Médicos Dentistas na área de Endodontia

 Diversas participações em reuniões, congressos e eventos científicos, como 

palestrante e orador, a nível nacional e internacional, nomeadamente em 

Portugal, Espanha, Suíça, Hungria, Turquia e Guine- Bissau e Angola

 Detentor de patente internacional de dispositivo médico na área de 

Endodontia denominado por IRRIGUN e investigador principal em outro 

projeto de dispositivo pendente da aprovação de Patente

 Membro fundador de empresas e equipas de formação privada na área de 

Endodontia, a nível nacional e internacional

 Investigador e Produtor de Conteúdos, Empresa de Informática Médica e 

Desenvolvimento de Software de apoio à decisão clínica NETMEDICIS

 Autor e coautor de diversos trabalhos científicos e de investigação na área 

de Endodontia e Microbiologia Oral, assim como Orientador e coautor de 

mais de 30 Teses de Mestrado na área de Endodontia

A constante evolução do conhecimento científico e da atual abordagem à medicina dentária, aliada às atuais tendências 
socioeconómicas, colocam o médico dentista, frequentemente, perante a necessidade de realizar tratamentos endodônticos de 
maior risco e complexidade, cumprindo, no entanto, com a exigência dos mais elevados padrões de sucesso e previsibilidade 
dos resultados.
O sistema de instrumentação RACE® EVO apresenta-se como uma solução capaz de satisfazer os mais exigentes padrões de 
qualidade, aliado a uma eficácia, simplicidade e segurança fundamentais, inclusive em casos de elevada dificuldade.
Partindo de um conhecimento e experiência longa e comprovada, este sistema reúne hoje os fundamentos que lhe atribuíram 
a sua relevância como ferramenta clínica, aliados a inovações que lhe garantem melhores comportamentos relativamente 
à redução do risco de separação intraoperatória de instrumentos e fadiga cíclica, maior flexibilidade para anatomias mais 
desafiantes, entre outras características, assegurando uma maior previsibilidade de resultados e garantia de sucesso do 
tratamento.
Este sistema apresenta ainda a possibilidade de criação de um protocolo individualizado para cada caso clínico ou gosto e 
preferência do profissional, uma vez que apresenta uma variedade de soluções relativamente a calibres apicais e conicidades 
dos instrumentos que o constituem.
Da mesma forma, a derradeira ferramenta que conclui o processo de eliminação da contaminação bacteriana e previne a 
recontaminação do sistema tridimensional de canais no tratamento endodôntico, é uma eficaz, completa e tridimensional 
obturação e selamento da complexa geometria do espaço intracanalar. Os estudos mais recentes apontam os materiais 
biocerâmicos como a mais completa e eficaz tipologia de cimentos obturadores como parte deste processo de preenchimento 
de canais.
Este selante, que possui radiopacidade, permite um bom controlo radiográfico, tem também a capacidade de induzir a formação 
de hidroxiapatita unindo-se quimicamente à dentina. O TotalFill® BC Sealer tem, também, uma característica desejável no 
objetivo primordial de eliminar a microbiota invasora do sistema de canais, que se prende à sua capacidade antibacteriológica, 
devido ao seu pH ser alcalino, assim como a sua propriedade química que garante a estabilidade dimensional após colocação, 
devido a apresentar virtualmente zero retração ou contração após o processo de presa e estabilização.
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 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 – UK

 Mestrado em Cirurgia Oral e Maxilofacial pelo Eastman Dental Institute – 

University College of London – UK

 Mestrando em Laser Dentistry pela Università Cattolica del Sacro Cuore – 

Roma – Itália

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

Eslovénia

 Doutorando na UCL – University College of London – UK

 Certificado em Reabilitação com Implantes Zigomáticos e Reabilitação Oral 

Avançada pelo INEPO – S. Paulo – Brasil

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

MedTechDental, Curasan e NSK

 Membro do Board Editorial das Revistas: Scientific Archives of Dental 

Science (SAODS), Science Volks Dentistry (SVOA) e O Jornal Dentistry

 Coordenador Científico da Clitrofa Education Academy – Trofa – Portugal

 CEO e Diretor Clínico da Clitrofa – Trofa – Portugal

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, Allosorb e OsteoSelect DBM Putty
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
Hands-on em técnicas e materiais de reconstrução óssea
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 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

O biofilme bacteriano é o principal fator 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 objetivo a eliminação profissional do biofilme, 
usando a mais recente tecnologia, comprovada pela evidência científica mais atual, com o máximo conforto 
para o paciente.

Conteúdo programático:

Parte 1 – Guided Biofilm Therapy (GBT)

Esclarecimento e fundamento científico dos 8 Passos do Protocolo GBT.

Parte 2 – Hands-on GBT

Curso prático de Guided Biofilm Therapy, incidência sobre questões técnicas de utilização de AirFlow®, 
PerioFlow® e Piezon® PS No Pain.
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 Licenciado em Medicina Dentária pela IUCS

 Pós-graduado em Periodontologia pela IUCS

 Especialista em Periodontologia pela OMD

 Professor convidado na pós-graduação de Periodontologia do IUCS

O biofilme bacteriano é o principal fator 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 objetivo a eliminação profissional do biofilme, 
usando a mais recente tecnologia, comprovada pela evidência científica mais atual, com o máximo conforto 
para o paciente.

Conteúdo programático:

Parte 1 – Guided Biofilm Therapy (GBT)

Esclarecimento e fundamento científico dos 8 Passos do Protocolo GBT.

Parte 2 – Hands-on GBT

Curso prático de Guided Biofilm Therapy, incidência sobre questões técnicas de utilização de AirFlow®, 
PerioFlow® e Piezon® PS No Pain.
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 Licenciatura em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da 

Saúde- Egas Moniz

 Pós-Graduação em Ciências Dentárias pela Universidade Donau Krems, 

Viena, Áustria

 Especialização em Ortodontia, MEAW, PELA Universidade Donau Krems, 

Viena, Áustria

 Pós-Graduação em Ortodontia pela CESPU

 Mestrado em Ciências Odontológicas no Departamento de Odontologia 

e Tecnologia Interdisciplinar pela Universidade Donau Krems, Viena, Áustria

 Mestrado em Ortodontia e Cirurgia Ortognática pela Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (tese não concluída)

 Residência Clínica em Ortodontia pelo Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais – USP

O objetivo deste curso é provar aos médicos dentistas as ferramentas necessárias para identificar, 
compreender e gerir os casos que podem ser, previsivelmente, resolvidos com sucesso com alinhadores 
transparentes.

Serão divulgados e discutidos conceitos e insights sobre gestão de casos práticos e características 
clínicas únicas.
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 Mestrado Integrado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra

 Pós-Graduação em Reabilitação Oral Biomimética Avançada pela 

Universidade ISCSEM, Lisboa, Portuga

 Curso Modular em Periodontologia com Ricardo Faria Almeida, Porto, 

Portugal

 Pós-Graduação em Implantologia Oral pela Universidade CESPU, Porto, 

Portugal

 Antigo Professor do Curso de Pós-Graduação em Reabilitação Biomimética 

Oral Avançada, na Universidade CEPU (2014-2020), Porto, Portugal

 Curso Avançado em Medicina Dentária Implantada: A Cirurgia Reconstrutiva 

Óssea com Luca de Stavola, no ICLO, Padova, Itália

 Diagnóstico Médico Dentista: O Plano Natural com Gesso Udo, Campo Tures, 

Itália BOPT: em dentes e implantes no centro BORG, Barcelona, Espanha

Este curso tem como objetivo permitir aos participantes:

Compreender a biologia associada à técnica de preparação vertical;
Conhecer as vantagens e o porquê de escolher esta técnica tanto para dentes como para implantes;
Compreender a possibilidade de resolver algumas recessões gengivais nos dentes sem a necessidade de 
cirurgia muco-gengival.

RESUMOCV

Lucas Pedrosa (Sweden & Martina)

Mudança de paradigma - preparação vertical 
técnica aplicada ao implante e dente natural 
para clínicos e técnicos de laboratório

RESUMOCV

CURSO HANDS-ON PATROCINADO

19NOV
SALA 5
14:30 GC Ibéria



180

 Clinical director of Medindouro, Peso da Régua, Portugal since 2005

 2007 Post graduate Degree in Orthodontics, São João Hospital (Oporto)

 2008 Pst graduate Simplified Straight Wire technique, Dr. Messias 

Rodrigues

 2005/2006 Implants immersion course, Dr. Sérgio Motta

 2007 Advanced surgery clinical Residency, CLIVO (Rio de Janeiro)

 Attendant in several periodontal and implant surgery courses

 TRI Dental Implants Key Opinion Leader

 TRI Dental Implants international Speaker

Pretende-se abordar todas as estratégias para esta nova técnica de reabilitação de implantes, recorrendo 
às mais avançadas tecnologias de CAD-CAM e impressão 3D.

Os inscritos no curso terão a oportunidade de colocar implantes em modelos anatómicos, executar 
manipulação de tecidos e colocar eventualmente as coroas finais nos implantes colocados, recorrendo a 
uma impressora 3D e/ou fresadora, que será montada na sala de formação.
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17NOV
AUDITÓRIO D 
16:15 Cristina Lima

A periodontite é uma patologia com alta prevalência na população, caracterizada pela perda progressiva de 
tecido de suporte, com evidência clínica de perda de inserção e perda óssea radiográfica.

Em 2020, foram publicadas, pela Federação Europeia de Periodontologia, as Diretrizes para a Prática 
Clínica, baseadas na evidência científica atual.

As primeiras etapas do tratamento periodontal, entre outros objetivos, visam controlar o biofilme supra e 
infragengival.

No entanto, os resultados clínicos da instrumentação subgengival poderão ser insuficientes para atingir a 
estabilidade da doença e, nessas circunstâncias, o plano de tratamento poderá incluir a cirurgia periodontal.

Com esta apresentação pretende-se abordar as diferentes etapas do tratamento periodontal, com recurso 
à discussão de casos clínicos, com especial ênfase na técnica e resultados clínicos da cirurgia ressetiva.

 Licenciatura em Medicina Dentária, Universidade Fernando Pessoa

 Mestrado em Implantologia, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 

do Porto

 Curso de “Experto em Clínica Periodontal”, Universidade Complutense de 

Madrid

 Master em Periodontologia, Universidade Complutense de Madrid (acreditado 

pela Federação Europeia de Periodontologia)

 Aluna de Doutoramento na Universidade Complutense de Madrid

 Certificado em Periodontologia, pela Federação Europeia de Periodontologia

 Especialista em Periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas

 Docente de Periodontologia no Mestrado Integrado em Medicina Dentária, 

Universidade Fernando Pessoa
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18NOV
AUDITÓRIO D
16:15

Ortodontia digital e a sua previsibilidade na 
prática clínica

CONFERÊNCIA PATROCINADA - BIOTECH

Bruno Almeida Gomes

Desde os primórdios da ortodontia que o controlo das forças exercidas sobre os dentes foi o grande 
desafio.

Nos dias de hoje contamos com a tecnologia para nos permitir ter esse tão almejado feito.

É com o surgimento dos alinhadores dentários que os ortodontistas passam a poder planear de uma forma 
mais previsível os seus tratamentos, desde a posição final dos dentes, à sequência correta de movimentos, 
tendo sempre em conta um correto diagnóstico e o respeito absoluto pelos limites biológicos.

São estes princípios que vamos explanar durante a palestra, para que os médicos dentistas e ortodontistas 
adquiram conhecimentos para melhorar a sua prática clínica e a visão digital da ortodontia atual.

 Licenciatura em Medicina Dentária pela FMUC 2009

 Pós-graduação em Ortodontia na técnica SSW, Porto

 Master InSmile, Porto

 Master advanced aligners academy, Madrid

 Diploma de Especialização em Ortodontia pela universidade de Salamanca.

 KOL Smilers
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Rui Fernandes

Papel da harmonização orofacial no plano 
multidisciplinar

CONFERÊNCIA PATROCINADA - EXAKTUS

19NOV
AUDITÓRIO D
16:15

Discussão: Evidenciar, através de artigos científicos pubmed e casos clínicos próprios full face, o plano 
multidisciplinar da HOF na medicina dentária.

Medicina dentária contemporânea;
Harmonização Orofacial no plano holístico e global; Evidência artigos científicos;
Casos clínicos de HOF Full face, Perfiloplastia, Terço Médio, Terço Inferior, Tratamento atividades 
parafuncionais e relação estética, perfilamento labial, aumento tecidos moles e sua conjugação e 
articulação com outras especialidades da medicina dentária;
Área de atuação/ importância do médico dentista na prática desta área;
Abordar a importância da formação intensiva e credível na área da HOF.

 Médico Dentista, Mestre pela FCS-UFP

 Cirurgia Oral, Universidade Ciência Médicas, Villa Clara, Cuba

 Master Medicina Estética, APE , Universidade de Los Andes, Venezuela

Membro nr 49 APHTOF

 Professor Master Anatomia Facial/Dissecação cadáver Comité Científico IFDS 

Miami, Estados Unidos

 Professor Convidado do Comité de Segurança do Paciente IFDS, Miami, 

Estados Unidos

 Cutaneous Ultrasound Course, Londres Reino Unido

 Formações na área exclusiva da Harmonização Orofacial desde 2015

 Palestrante Faculdade Medicina Dentária, Univ. Porto

 Participação, na qualidade de palestrante Internacional, no 1° Congresso 

Internacional de Odontologia Estética e Inovação – Edição Piauí – Brasil

 Membro CMAC Internacional ( Complications in Medical Aesthetics 

Collaborative)

 Autor de Trabalho Científico na área da Harmonização Orofacial ” Perfil 

dos Tecidos Moles no Plano da Harmonização Orofacial” – Apresentação 

Universidade Fernando Pessoa

 Key Opinion Leader Vlift® e Exaktus®

 Mentor e Formador do Primeiro Programa de treinos Individualizados 101® 

em Portugal para médicos e médicos dentistas

 Trabalho Investigação na área da Harmonização Orofacial com apoio do Dr 

Nuno Fernandes ( Medicina Interna ) e Dra. Augusta Silveira ( Medicina 

Dentária ) para entrada Doutoramento em Ciências Médicas

 Criador Grupo de Gestão de intercorrências em Harmonização Orofacial

RESUMOCV

GC Ibéria


