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TECNOLOGIA DIGITAL PROTAGONIZA IDS 2019
A IDS voltou a Colónia, Alemanha, entre os dias 12 e 16 de março. A tecnologia digital voltou a estar no 
epicentro daquela que é já considerada a maior feira da indústria dentária
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C om 96 anos de existência, a IDS conseguiu afirmar-se 
desde cedo como uma das mais importantes feiras da 

indústria dentária. Hoje é o principal ponto de encontro de 
profissionais de saúde oral de todo o mundo que, de dois em 
dois anos, se deslocam a Colónia, na Alemanha, para ficar a 
par das principais novidades e revoluções do setor. 

Pela feira, passaram mais de dois mil expositores que uti-
lizaram o certame para apresentar a sua visão daquele que 
será o futuro da medicina dentária, apoiados na inovação 
tecnológica dos seus produtos, instrumentos e software. 

Tecnologia digital a ganhar terreno na 
medicina dentária

A tecnologia digital voltou a protagonizar a IDS. Os 
atuais desenvolvimentos tecnológicos estão a trazer 
diversas oportunidades para a prática clínica e para os 
laboratórios, abrindo ainda novos horizontes à coopera-
ção entre médicos dentistas e técnicos de prótese dentá-
ria. Para o desenvolvimento de equipas multidisciplinares 
isto representa um enorme benefício. Apesar de todas as 
vantagens das tecnologias digitais, existem ainda seg-
mentos da medicina dentária que continuam a recorrer 
a métodos mais tradicionais e, ainda assim, com bons 
resultados. Isto inclui a terapia de restaurações dentárias. 

As inovações ao nível dos materiais estão atualmente a 
tornar-se ainda mais seguras e convenientes. Assim, resi-
nas de nanocompósitos mistos, que contêm, por exem-
plo, óxido de zircónia, bem como dióxido de silício ou 
possivelmente hidroxiapatita, podem ser utilizados para 
preencher as mais pequenas cavidades ou para apoiar a 
reconstrução do esmalte dentário.

Os scanners intraorais estão também em ascensão. O 
tratamento protético é necessário e hoje o médico dentis-
ta pode recorrer às mais variadas ferramentas digitais para 
se apoiar no diagnóstico e planeamento dos tratamentos. A 
importância dos scanners intraorais é crescente, permitindo 

ao médico dentista agilizar o tempo do planeamento e a 
otimizar os resultados. 

As tecnologias trazem benefícios para todos os profissio-
nais, mas, em última instância, são os pacientes os seus maio-
res alvos. Satisfazer as necessidades dos pacientes, resolver 
as suas queixas e muitas vezes devolver-lhes qualidade de 

vida é a principal ambição de qualquer profissional de saú-
de. As tecnologias digitais prometem ajudar os profissionais a 
serem capazes de atingir estes objetivos de forma mais rápi-
da, otimizada e previsível a longo prazo. Não faltaram por isso 
inovações no campo do digital durante a IDS 2019. n


