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1. A minha apresentação estará direcionada para espe-
cialistas e clínicos que utilizam a implantologia e a clínica 
multidisciplinar para reabilitar os seus pacientes. A ênfase 
incidirá sobre a estética sobre implantes, instalados em 
alvéolos pós-extracionais e tecnologia CAD-CAM. Aborda-
rei os follow-ups de até 25 anos dos tecidos perimplantares 
gengivais, enxertos e tecido ósseo.

2. Já participei em Congressos anteriores da OMD e tenho 
a certeza que esta edição será excelente, tanto a nível das 
apresentações, como das novas tecnologias e abordagens 
científico-clínicas.

3. A minha área da implantologia está sedimentada e 
consagrada no conjunto de especialidades médico-dentá-
rias. Neste momento, e para o futuro, a evolução existirá, 
um pouco mais lenta, procurando otimizar a estética e a 
integração multi e interdisciplinar. Para isto, profissionais 
mais conhecedores da especialidade e afins, bem como a 
incorporação de novas tecnologias, serão necessárias para 
o bem-estar dos nossos pacientes.

Dra. Helena Rebelo
Licenciatura em Medicina Dentária na 

FMDUL (1988); “Magister Universitario” em 

Periodontologia - Universidade Complu-

tense de Madrid (1991); Assistente Convi-

dada - Especialização em Periodontologia 

e Implantes da FMDUL; Especialista em 

Periodontologia pela OMD; Atividade clíni-

ca limitada à periodontologia e cirurgia de implantes

1. Considero que a principal mensagem desta apresenta-
ção é o facto de hoje em dia, aproveitando ao máximo as 
potencialidades da interdisciplinaridade, ser possível conser-
var a dentição natural, mesmo em situações de uma perda 
extrema de suporte periodontal, devolvendo ao paciente 
saúde, função e um nível de estética que parece improvável, 
olhando para o caso pré tratamento. Posto de outra forma, a 
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3. Como considera que evoluirá a medicina dentária nos próximos anos, sobretudo em relação à sua área de especialização?

mensagem principal é que vale mesmo a pena apostar em 
preservar a dentição.

2. Este ano o Congresso da OMD vai ter um verdadeiro 
recorde em termos de participação, em larga medida devido 
ao incentivo que foi dado aos colegas, no valor das inscri-
ções, na comemoração dos 20 anos da OMD. O programa 
científico é bastante abrangente, com grandes oradores 
nacionais e internacionais. As apresentações têm formatos 
bastante diversificados, favorecendo o olhar dos casos sob 
diferentes perspetivas. Além disso, é dado um relevo espe-
cial à componente de investigação, que considero ser essen-
cial na nossa área. Por tudo isto tenho uma expetativa muito 
alta para esta edição do Congresso. 

3. Francamente, o meu desejo quanto à evolução da 
medicina dentária é que a interdisciplinaridade seja cada 
vez mais uma realidade, que se quebrem definitivamente as 
barreiras históricas entre as diferentes áreas, pois só assim 
se poderá dar um verdadeiro salto qualitativo nos cuidados 
de saúde oral. 

Quanto à minha área, a periodontologia, espero que se 
dêem dados mais passos no sentido do reconhecimento da 
importância fundamental da saúde periodontal e periim-
plantar. Na sequência disso, espero francamente também 
que todos, os profissionais e a população, compreendam 
que não há melhor tratamento que aquele que utilize todos 
os meios para conseguir a preservação da dentição natural.

Prof. Doutor Jair Carneiro 
Leitão
Professor Titular do Curso de Odontologia 
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e Coronel do Quadro de Oficiais Dentistas 
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Uma dezena de capítulos de livros publicados na língua inglesa 

e mais de 100 artigos científicos listados na base de dados Pub-

med, com Índice H de 17 na base Scopus.

1. Sabendo que a cavidade oral está frequentemente 
envolvida em patologias que afetam a pele e/ou outros sis-
temas, mas também é afetada por muitas patologias sis-
témicas, o objetivo da apresentação é fornecer uma visão 
geral das condições que podem dar origem a um aumento 
da prevalência, incidência ou gravidade das manifestações 

gengivais de patologias sistémicas. Nesse sentido, a princi-
pal mensagem da apresentação é dizer que caraterísticas 
gengivais das patologias sistémicas geralmente podem aju-
dar no manuseamento desses transtornos e, de facto, tais 
sintomas podem diminuir a qualidade de vida dos indiví-
duos afetados. Os cuidadores primários de saúde oral têm 
um papel importante nesse contexto, pois são frequente-
mente os profissionais de saúde oral os primeiros a observar 
tais condições.

2. Tenho uma excelente expetativa em participar 
pela primeira vez do Congresso da Ordem dos Médicos  
Dentistas na cidade do Porto, Portugal. Sabedor que este é 
um evento consolidado e grandioso, que já se encontra na 
sua 27ª edição, e que conta com milhares de profissionais e 
académicos não apenas de Portugal, mas como de outros 
países da Europa e demais continentes. Desta forma, vis-
lumbro uma boa oportunidade de troca de conhecimentos 
e de networking.

3. A medicina dentária é uma área jovem, mas as práticas 
exercidas por indivíduos sem qualificação formal, remon-
tam à antiguidade. Durante um longo período de tempo, a 
medicina dentária foi principalmente baseada nas extrações 
dentárias. Posteriormente, a partir da publicação do traba-
lho “Le Chirurgien Dentiste”, de Pierre Fauchard, em 1728, 
foi iniciada a restauração de dentes afetados e a substituição 
de dentes perdidos. 

Mais recentemente, uma nova etapa foi inaugurada com 
o advento da fluoretação da água de abastecimento, um 
estágio preventivo. Finalmente, uma etapa de diagnóstico 
foi iniciada na década de 60 do século passado, quando 
Irwin Mandel identificou proteínas no sangue e na saliva e 
previu o uso da saliva e outros fluídos orais para o traba-
lho de diagnóstico. Em breve, uma nova etapa poderá ser 
acrescentada: medicina oral regenerativa, um campo que 
exigirá mais conhecimento médico e molecular do que o 
que é atualmente oferecido nos currículos dentários. 

Áreas que incluem, portanto, medicina regenerativa 
oral, impressão 3D de tecidos orais, regeneração tecidual 
baseada em células-tronco, diagnósticos orais com o auxí-
lio de laser e/ou outras luzes, imunoterapia, cuidados com 
pacientes octogenários, são alguns exemplos que exigi-
rão expansão do desígnio da prática da medicina oral que 
requerem considerável conhecimento médico e flexibili-
dade profissional. 

É possível, portanto, que a medicina oral evolua como 
especialidade para lidar com os aspetos não invasivos dos 
cuidados de saúde oral, cooptando ao longo do caminho 
esses campos emergentes.
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dontia

1. A apresentação “Anestesia Geral em Odontopediatria” 
tem como principal objetivo transmitir aos colegas presen-
tes a noção de que em pacientes que apresentam determi-
nados tipos de alterações comportamentais, ainda em idade 
muito precoce com um elevado número de tratamentos a 
executar e não colaborantes em ambulatório, têm a opção 
de realizar os referidos tratamentos sob Anestesia Geral. Em 
ambiente de bloco operatório, o odontopediatra tem a pos-
sibilidade de tratar toda a dentição afetada numa só inter-
venção e num ambiente totalmente controlado.

2. As expetativas para este Congresso são altíssimas, visto 
assinalar-se este ano o aniversário dos 20 anos da Ordem 

dos Médicos Dentistas, o que permitirá a presença de mais 
profissionais do que em qualquer outro Congresso anterior. 
Os temas são cada vez mais específicos e divididos por espe-
cialidades, o que torna o Congresso mais interessante de ano 
para ano.

3. A odontopediatria é uma especialidade que tem des-
pertado interesse na população em geral. Há alguns anos 
ninguém pensaria que assim como o pediatra, os pequenos 
pacientes teriam um médico dentista habilitado a realizar 
tratamentos específicos para a pequenada. 

Dr. Pedro Couto Viana
Médico Dentista, Licenciado pela Faculda-

de de Medicina Dentária da Universidade 

do Porto, 1993; Pós - Graduado em Rea-

bilitação Oral pelo I.S.C.S. – Norte, Porto, 

Portugal, 1995; Assistente de Prótese Fixa 

na Licenciatura de Medicina Dentária do 

I.S.C.S. – Norte, 1995-1999; Voluntário no 

apoio à docência da Disciplina de Prótese Fixa da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto, 2002-2005; Dire-

tor do Projeto de formação To Learn e Formador nos Cursos de 

Prótese sobre Implantes e Prótese Fixa; Autor do Livro “Prótese 

sobre Implantes”, publicado em 2008; Autor de várias conferên-

cias Nacionais e Internacionais na área da Prótese Fixa e Prótese 

sobre Implantes.

1. A forma mais eficaz de ultrapassar dificuldades e atingir 
metas é Pensar. Pensar, antes, durante e depois do Fazer.  
Vou partilhar as vantagens de trazer para a nossa prática 
uma medicina dentária mais do Pensar. Vamos ter no palco 
a “SmartDentistry”. 

2. Estou muito contente por poder partilhar a minha expe-
riencia na reabilitação de casos complexos. Farei parte de 
um painel de colegas que foi convidado a mostrar como pla-
nifica esses casos. Acredito que este formato seja interes-
sante e produtivo. Adoro estes desafios. Expetativas tam-
bém elevadas para as comunicações de jovens médicos 
dentistas que não param de surpreender pela qualidade. 
Vou ainda reencontrar amigos e poder comemorar com os 
meus colegas de curso os 25 anos de licenciatura.

3. Evoluirá muito rapidamente acompanhando as novas 
tecnologias. Neste fascinante mundo digital espero que a 
Excelência ponha os pés na realidade e a realidade ponha 
os olhos na Excelência. A Reabilitação Oral será melhor, será 
mais rápida, mais durável e mais acessível. Estamos todos a 
fazer por isso. 

INOVAÇÕES A CAMINHO DA EXPO-DENTÁRIA

De ano para ano a afluência à Expo-Dentária aumenta, comprovando a importância deste certame para a 
comunidade de profissionais de saúde oral, em Portugal. À Exponor, as marcas prometem levar novidades e 
inovações de cariz científico e tecnológico

P ara as casas comerciais, a Expo-Dentária é um 
momento do ano que se reveste de grande 

importância, ao proporcionar um contacto direto com 
os profissionais do setor. Para muitas empresas, tra-
ta-se de uma oportunidade única para dar a conhecer 
e a experimentar os seus produtos e soluções, para 
a troca de experiências e até mesmo para realizar 
pequenas iniciativas nos seus stands – desde sessões 
de formação a experiências diferenciadas. 

O número de visitantes tem vindo a aumentar de 
ano para ano – em 2017, passaram pela MEO Arena 
mais de 16 mil visitantes, um número recorde de par-
ticipações – o que também motiva expetativas ele-
vadas por parte das marcas em relação à próxima 
Expo-Dentária. Este ano, a área da Expo-Dentária foi 
ampliada para 10.677 m2, onde estarão 15 empresas 
e de 510 stands de nove metros quadrados. 
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Bien-Air 
A empresa, que conta 

com 60 anos de experiência 
em medicina dentaria, dará 
a conhecer a nova turbina  
Tornado X, equipada com tec-
nologia Cool Touch™, projetada 
para manter a temperatura da 
cabeça do instrumento baixa, 
de modo a não queimar os 
tecidos moles dos pacientes. 
A turbina Tornado X está ain-
da equipada com o sistema  
Accu-Chuck PreciPlus™, para 

uma maior precisão. A nova turbina Tornado X vem comple-
mentar a gama Advanced da Bien-Air. 

Coltene
À semelhança dos anos ante-

riores, a Coltene aproveitará esta 
Expo-Dentária para lançar alguns 

complementos da linha de desinfeção, bem como reforçar 
o lançamento do Gelatamp Forte, a nova adição à linha de 
hemostáticos. Além de novos produtos, a Coltene terá ainda 
promoções exclusivas que “dificilmente serão repetidas num 
futuro próximo”, segundo a marca.

CPMPharma
A empresa entende a 

Expo-Dentária como um 
evento de referência e, nes-

se sentido, “dedica uma parte significativa do seu orçamen-
to de marketing ao evento”. No seu stand, um espaço que 
a CPMPharma carateriza de “out of the box”, as atenções 
estarão voltadas para as novas tecnologias. A CPMPharma 
disponibilizará aos visitantes do seu espaço uma experiên-
cia diferente – a expansão do espaço físico para dentro do 
espaço virtual através de experiências de Realidade Virtual.

Dentsply Sirona

Também de olhos postos no futuro tecnológico está a  
Dentsply Sirona, que na Expo-Dentária terá em exposição 
todas as suas soluções para todas as áreas da medicina den-
tária que endereça: a sua câmara intraoral Omnicam, bem 

como as fresadoras inLab, que permitem a realização de res-
taurações numa só sessão. Também em destaque estarão as 
soluções Root to Crown, Implant to Crown e Digital Ortho-
dontics.  

A marca apresentará ainda o Acuris, o seu novo conceito 
conométrico para implantes. 

A Dentsply Sirona levará 
também à Expo-Dentária o 
Dr. Fouad Khoury, que será 
responsável por uma pales-
tra denominada “Princípios 
e resultados a longo prazo 
de enxerto de tecido duro 
com osso autógeno”, que terá lugar no dia 9 de novembro, 
às 11 horas, no Auditório B.

No stand da Dentsply Sirona será também possível inscre-
ver-se no Dentsply Sirona Madrid 2019.

Emfils

Com expetativas elevadas, a Emfils contará este ano com 
o seu maior stand de sempre, onde, além de produtos, 
terá um espaço à medida para a realização de formação. 
A empresa procura oferecer sempre “algo extra” aos seus 
clientes, e considera a formação in loco “diferenciadora”.

A Emfils terá um programa com cursos diversificados, 
onde a fibrina será a maior protagonista. A empresa terá 
ainda cursos de Neuromarketing, workshops relacionados 
com os cursos da Emfils, como o de Lateralização do Nervo 
Alveolar, Manuseamento de Tecidos Moles, Cirurgia Implan-
tológica, Cursos de Overdenture e ainda um curso especial 
de lançamento de um novo produto, em parceria com a 
empresa Italiana Rhein83.

GSK Consumer Healthcare
A empresa tem na inovação “um pilar estratégico” e, nes-

se sentido, terá em destaque na Expo-Dentária o Novo Paro-
dontax Complete Protection. O dentífrico inclui uma fórmula 
com 67% de bicarbonato de sódio e 1400ppm de flúor, para 
uma maior eficácia no combate à placa bacteriana. Apresen-
ta oito benefícios, desenvolvidos para dentes mais fortes e 

gengivas mais saudáveis, com novas caraterísticas organolé-
ticas, das quais se destaca o sabor melhorado.

Imaginasoft

O software de gestão clínica tem também um lugar de 
destaque na feira. Nesta área, a Imaginasoft demonstrará 
o seu software de gestão clínica NEWSOFT DS, com novas 
funcionalidades e melhorias. Esta solução da Imaginasoft 
abrange a gestão integral da clínica, desde processos clíni-
cos do paciente, agendamentos, faturação, prescrição ele-
trónica, CRM (gestão de relacionamento com o paciente), 
radiologia digital, stocks, laboratório e business intelligence. 
A empresa prepara-se para apresentar também a gama de 
equipamentos de radiologia digital da OWANDY RADIOLOGY, 
com destaque para o novo Conebeam IMAX 3D, “com carate-
rísticas e condições muito atrativas”, diz a empresa.

Klockner

Quem visitar o espaço da marca terá a oportunidade de 
conhecer melhor o VEGA, um implante com duas carate-
rísticas destacáveis: a sua superfície bioativa, o ContacTi, e 
o titânio de nova geração OPTIMUM, resultado de mais de 
15 anos de investigação. Este lançamento foi um marco na 
história da empresa, com o qual a Klockner se posiciona, 
segundo a marca “na vanguarda do desenvolvimento e ino-
vação em implantologia a nível mundial”.

Com recurso ao OPTIMUM, a Klockner conta também com 
o Micro Vega, um implante com plataforma de 3 mm indi-
cado para a reabilitação de coroas com espaços edêntulos 
estreitos, e o Narrow Vega, o implante de 3,5 mm projetado 
para ser usado em qualquer situação clínica. 
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Os visitantes do stand da Klockner  
também poderão conhecer o Penguin  
RFA. Distribuído exclusivamente pela 
Klockner, em Portugal e Espanha, o 
Penguin RFA é um medical device que 
permite monitorizar a osteointegração 
pela técnica RFA (Ressonance Frequen-
cy Analysis). O seu desenvolvimen-

to é o resultado de mais de 20 anos de investigação por 
parte do seu grupo científico. Além de novos produtos, a  
Klockner patrocinará a palestra (“Treatment of soft tissue 
defects at teeth and dental implants: the Bernece Con-
cept”), e o workshop (“The Modified Coronally Advanced 
Tunnel for the Treatment of Soft Tissue Defects at Teeth 
and Implants”) do Dr. Anton Sculean, professor e presiden-
te do Departamento de Periodontologia na Universidade de  
Berna, na Suíça, ambos a ter lugar na sexta-feira, 9 de 
novembro. 

Montellano
O Grupo Montellano 

facultará, entre outras sur-
presas, um check-up gra-
tuito a uma das suas tur-
binas ou contra-ângulos. 
Basta, para isso, que os 
profissionais entreguem o  
I.Corte a um dos técnicos de 
manutenção que se encon-
tram no stand. Em exposi-
ção estará também o equi-
pamento L9 da Anthos e os 
mais recentes equipamen-
tos CAD/CAM, para pro-
duzir numa única consul-
ta coroas, inlays e onlays, 
através de um workflow 

digital “com uma curva de aprendizagem praticamente ine-
xistente”, diz a empresa.

Nos produtos de consumo, o destaque vai para o port-
fólio cada vez maior das marcas próprias “proclinic expert” 
e “proclinic”. A Montellano realça que a relação qualidade/
preço é o que distingue os produtos e materiais das suas 
marcas.

Nobel Biocare
A Expo-Dentária é, para a 

Nobel Biocare, “a melhor plata-
forma nacional” para apresentar 
as inovações na área da medi-
cina dentária, em particular na 

implantologia. No seu stand, a marca terá em exposição 
diversas novidades que considera que “irão assinalar um 
ponto de viragem na implantologia”. O stand da Nobel Bio-
care contará ainda com a presença da KaVo Kerr, da ORMCO 
e da Orascoptic, parceiros da empresa.  Além de novos pro-
dutos, a Nobel Biocare vai ainda promover formações, orien-

tadas a temas como o manuseamento dos tecidos moles, 
novidades relativas ao workflow digital e a mais recente 
alternativa em implantes que permite uma aparência e esté-
tica natural dos tecidos moles.

NSK
No seu stand, a empresa terá 

em exposição os produtos de cirur-
gia e instrumentos rotatórios. O  
Micromotor para implantologia  
Surgic Pro será um dos destaques -  
potência, segurança e precisão para 

os tratamentos implantológicos são as principais caraterísti-
cas, segundo a marca. Também as turbinas e contra-ângulos 
da Série Z, “conhecidos pelo seu conforto e durabilidade”, 
diz, vão estar em exibição.  Quem visitar o stand da NSK terá 
ainda a oportunidade de ficar a conhecer melhor estes e 
outros produtos, a par de ofertas especiais.    

Ravagnani Dental

Novidades não vão faltar no stand da Ravagnani,  
que este ano levará à Expo-Dentária novos modelos de orto-
pantomógrafos da Ray da gama Alpha e Alpha Plus, com 
cada vez mais resolução e qualidade de imagem. A marca 
terá ainda em exposição a sua nova impressora 3D, um equi-
pamento que utiliza resinas laváveis em água e desenvolvi-
do de raiz para a medicina dentária. 

A Ravagnani apresentará também o seu primeiro micros-
cópico 3D, da marca ZUMAX, bem como novos catálogos pro-
mocionais. Da marca Sinol, a empresa terá em exposição as 
unidades dentárias, desde a gama mais económica até ao 
modelo topo de gama S+ line. No espaço do stand dedicado 
aos consumíveis o destaque vai para o novo pack start up de 
instrumental de clínica da marca Asa Dental, desenvolvido 
para que o médico dentista possa abrir a sua clínica. 

Haverá ainda espaço para novidades ao nível de esto-
jos sortidos de brocas e polidores da marca Frank Dental, e 
destaque para as parcerias da Ravagnani: Prevest DenPro, 
Heydent, Kerr, Coltene, Zhermack, Anger C&A, Ultradent, GC, 
Direta, Bossklein, Prima, Nordin e Euro Technew, com o lan-
çamento do seu mais recente compósito estético, o Zirconfill, 
bem como toda a sua variedade de cores.

Straumann
A marca tem pre-

parada a apresenta-
ção dos novos implantes Straumann e Neodent. Atenta às 
novas tendências da medicina dentária, a Straumann dará 
no stand uma grande ênfase ao workflow digital. A marca 
vai ainda apresentar a sua oferta de formação, e patrocinará 
a palestra do Dr. Ophir Fromvich, de Israel, que partilhará  
os principais detalhes e mais-valias do implante Straumann 
BLX, aquele que a marca dizer ser o seu mais recente “ino-
vador e disruptivo implante”. 

Tactis
A Tactis participal pela  15ª vez na Expo-

-Dentária e  preparou um conjunto de 
novidades para o certame. Com um foco 
no desenvolvimento e na comercialização 
do software NOVIGEST, uma solução inte-

grada para a gestão de clínicas dentárias, a empresa utiliza-
rá o seu stand para demonstrar em primeira mão aos visi-
tantes as novas funcionalidades do NOVIGEST “de uma forma 
diferente”, diz a empresa, “acrescentando alguma criativida-
de a todo o processo”.  As novas funcionalidades surgem na 
sequência de solicitações de clientes específicos, esclarece a 
Tactis, mas acabam por ser disponibilizadas a todos os clien-
tes em geral”.  A Tactis vai ainda promover algumas ações de 
formação, nomeadamente workshops, sobre módulos espe-
cíficos sobre o software NOVIGEST. 

VOCO GmbH

Este ano a marca irá enfatizar a sua mais recente área 
de negócio: a VOCO Digital. A VOCO terá em exposição 
impressoras 3D e materiais para a mesma finalidade. 
A área de exposição da VOCO será a maior dos últimos 
anos, abrindo caminho à apresentação de novidades em 
impressão com a linha V-Posil, em CAD/CAM com Gran-
dio blocs / Grandio disc, e em dentisteria com a linha  
Admira Fusion. 

A VOCO GmbH e a Ordem dos Médicos Dentistas vão 
também organizar em parceria duas sessões de hands-
-on na área da dentisteria, que terão lugar na quinta-feira, 
dia 7 de novembro, de manhã e de tarde. O Dr. Cristiano  
Pereira Alves é o palestrante convidado pela VOCO para 
falar da família Admira Fusion (material de restauração 
ORMOCER®), abordando a técnica de restauração direta e 
indireta. n

O JornalDentistry convidou um vasto número de 

empresas para colaborar na elaboração deste artigo, 

mas apenas as mencionadas responderam até ao fecho da edição.


