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ASSIM VAI A...

Dr. Rui Falacho 

A área da inteligência artificial (IA) é uma das que mais 
tem evoluído na medicina dentária. Não se trata de 

algo recente e novo, mas sim de um trabalho gradualmente 
desenvolvido nas últimas décadas. Atualmente o crescimen-
to é exponencial devido à capacidade de armazenamento 
e tratamento de grandes quantidades de informação. Na 
medicina dentária, a IA está a ser desenvolvida de forma 
transversal a quase todas as áreas, especificamente na iden-
tificação de estruturas normais e patológicas, diagnóstico 
oral e dentário, redução de complicações pós-operatórias, 
aumento da qualidade de vida, melhoria da tomada de deci-
sões, redução do número de procedimentos desnecessários 
e previsão de resultados de tratamento. Pode também con-
tribuir para melhorar o atendimento clínico e de secretaria-
do ao paciente, bem como ter um papel fundamental na 
gestão das clínicas.

Segundo o Dr. Rui Falacho, “hoje em dia as principais 
tecnologias de IA na nossa área baseiam-se em dois sis-
temas: machine learning e deep learning. Os algoritmos 
de machine learning aprendem por meio de exposição a 
exemplos aleatórios e ajustes graduais que levam à apren-
dizagem em que o algoritmo acaba por identificar padrões 
que podem ser aplicados a novos exemplos com os quais 
nunca antes teve contato”.

O deep learning é um ramo do machine learning em que 
os sistemas não só aprendem padrões, mas também uma 
hierarquia e combinação de padrões com a construção de 
sistemas mais profundos e poderosos. Um exemplo destes 
algoritmos deep learning são as artificial neural networks 
(ANN) que simulam estruturas complexas, compostas por 
pequenas unidades de comunicação que simulam neurónios.

Em medicina dentária, as ANN têm sido cada vez mais 
comuns, dada a sua adequação na análise e classificação de 
imagens ou sinais, permitindo a criação de meios automati-
zados de diagnóstico.

“Como já referi, muitas são as aplicações em medicina 
dentária: radiologia, ortodontia, periodontologia, endodon-
tia, medicina oral, reabilitação oral, entre outras”.

Em radiologia, a IA demonstrou já grande capacidade e 
eficácia na identificação de estruturas anatómicas com taxas 
de acerto semelhantes a clínicos experientes. No que con-
cerne à identificação de patologia dentária, alguns trabalhos 
mostram taxas de precisão entre 75% e 93% e sensibilidade 
entre 75% e 97% na deteção de lesões cariosas com técnicas 
de IA, sendo estes resultados significativamente melhores 
quando comparados com a sensibilidade descrita entre 19% 
e 94% na análise radiográfica por parte de clínicos expe-
rientes. 

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MEDICINA DENTÁRIA

Uma das tecnologias que tem vindo a evoluir com maior velocidade nos últimos tempos no setor da 
medicina dentária tem sido a Inteligência Artificial (IA). A IA tem registado um crescimento exponencial 
devido à capacidade de armazenamento e tratamento de grandes quantidades de informação e está, 
atualmente, a demonstrar o seu potencial no suporte ao diagnóstico dentário, com machine learning e 
deep learning, oferecendo melhorias na utilização de software de gestão ou impressão 3D, por exemplo.

Dr.
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Em periodontologia a IA consegue já detetar e distinguir 
com precisão de 90% a 98% formas agressivas e crónicas de 
periodontite. Redes neurais demonstraram também capaci-
dade para orientar a decisão clínica de preservar ou extrair 
dentes, entre várias outras possibilidades.

A ortodontia é uma das áreas em que a IA tem maior 
relevância. Desde algoritmos que podem auxiliar na deci-
são clínica de extração dentária prévia à terapia ortodônti-
ca, com taxas de precisão entre 80% e 93% na determina-
ção de quais as extrações necessárias em cada situação, até 
complexos algoritmos criados a partir da informação que os 
clínicos fazem chegar a empresas da área e que muito bre-
vemente pretendem assumir o planeamento dos casos de 
forma automatizada (na minha opinião pessoal, um erro em 
que a classe incorre voluntariamente).

Em endodontia é já hoje possível minimizar erros no tra-
tamento relacionados com as distintas morfologias radicula-
res sem necessidade de recorrer a exames complementares 
de diagnóstico como o CBCT. Através de IA, um algoritmo 
aprendeu com a análise de centenas de exames tomográfi-
cos, nos quais diagnosticou a presença ou ausência de dife-
rentes morfologias, permitindo correlacionar esses dados 
com as imagens obtidas por radiologia 2D e assim possibili-
tando uma interpretação dessas radiografias e obtenção de 
diagnóstico sem necessitar do CBCT. A precisão desta técnica 
ronda os 87%.

A medicina oral também beneficia da IA para a deteção e 
diagnóstico diferencial de lesões intraorais. A deteção des-
tas lesões tem taxas de precisão semelhantes às de espe-
cialistas altamente treinados no diagnóstico de lesões orais. 
Apesar da performance semelhante, a IA apresenta uma 
diferenciação significativa no que concerne ao tempo de 
diagnóstico, sendo que trabalhos mostram tempos médios 
de 23 minutos para que especialistas cheguem a um diag-
nóstico, comparativamente com 38 segundos obtidos quan-
do utilizados algoritmos de IA.

Até mesmo na educação a IA tem um papel fulcral através 
do desenvolvimento de realidade virtual (VR) e realidade 
aumentada (AR), que permitem uma imensidão de possibi-
lidades letivas, entre as quais é possível destacar a sobrepo-
sição virtual em AR de informações e planeamento cirúrgico 
ou restaurador.

“Contudo, a IA não apresenta exclusivamente vantagens. 
A atual questão sobre como são armazenados, tratados e 
partilhados os dados necessários à construção de algoritmos 
é o principal impedimento de um crescimento ainda mais 
acelerado. Torna-se assim fundamental criar estratégias 
para promover a confidencialidade, privacidade e segurança 
dos pacientes.

A ambiguidade na atribuição de responsabilidades em 
caso de falha constitui outro problema significativo na 
implementação da IA”. 

“Embora não haja atualmente dúvidas acerca das 
potencialidades da IA em medicina dentária, esses sis-
temas estão muito longe de poder substituir os profis-
sionais de saúde, sendo, por conseguinte, necessário tomar 
esta tecnologia como um meio fundamental de auxílio à 
prática clínica, integrando-a de forma gradual e segura no 
workflow diário.

Educação contínua e académica é crucial para este avan-
ço tecnológico e clínico, mas a maioria das instituições 
não está ainda dotada de equipamentos ou massa crítica 
conhecedora”.

Dr. Miguel Stanley 

“Hoje em dia já usamos inteligência artificial na medi-
cina dentária, embora muitas pessoas possam não saber 
realmente sobre o assunto. Por exemplo, existem algu-
mas empresas de alinhadores que já incorporam a inte-
ligência artificial no seu processo de fabrico. Se com-
preendermos como acontece a aprendizagem “machine 
learning”, estes processos tornar-se-ão mais fáceis com o 
tempo e tornarão as coisas mais rápidas, mais previsíveis, 
mais precisas e, espera-se, mais acessíveis, não só para o 
médico dentista, mas também para o paciente”, explica o 
Dr. Miguel Stanley.

Existe ainda o caso, por exemplo, da Biotech Dental com a 
Lucy, a sua inteligência artificial que já hoje pode conceber 
uma prótese parcial, com base num scan intra-oral. 

“Na verdade, já vi este trabalho, e é bastante impressio-
nante. Acredito que no próximo ano ou dois, a Lucy não só 
irá gerar automaticamente próteses parciais, mas também 
pontes, guias cirúrgicos, e muito mais. Estou muito entusias-
mada por poder trabalhar com esta empresa e esta incrível 
tecnologia”. 

Para o Dr. Miguel Stanley, um dos aspetos interessan-
tes da inteligência artificial está no controlo da quali-
dade. “Temos o exemplo do meu amigo, Dr. Kyle Stanley 
de Los Angeles, que está a trabalhar com uma IA chamada 
Pearl que já está a ser utilizada por companhias de seguros 
para localizar fraudes em reclamações de seguros dentários. 
Uma das coisas interessantes de Pearl é que ela foi treina-
da para encontrar médicos dentistas que estão a mentir e 

a dizer que estão a fazer coisas que não estão. A fraude é 
uma indústria multibilionária nos EUA. Penso que eles serão 
muito bem-sucedidos. Esta é uma ferramenta importante e 
tristemente necessária”.

O Dr. Miguel Stanley partilha ainda a visão de que exis-
tem muitas clínicas em todo o mundo que fazem coisas na 
cavidade oral, diferentes do que foi proposto ao paciente. 
Alguns clínicos utilizarão materiais mais baratos do que os 
que defendem nos seus websites, outros mudarão o plano 
de tratamento sem deixar o paciente saber, ou serão mui-
to mais agressivos na intervenção, sem transmitir isso ao 
paciente, e penso que estamos lentamente a entrar numa 
era em que o paciente ou consumidor é rei nos cuidados de 
saúde. Enquanto antes não existia a oportunidade de criticar 
a palavra final soberana de um médico, hoje, a inteligência 
artificial, desempenhará inevitavelmente um papel impor-
tante para ajudar a compreender se ocorreu erro humano, 
ou fraude real.

“Tenho um slide que faz parte da minha palestra Slow 
Dentistry, que mostrei pela primeira vez em Chicago, em 
2020, na última reunião que tive em fevereiro, antes da pan-
demia, e esse slide diz: “A IA saberá o que fez de errado”.

O Dr. Miguel Stanley defende que esta é uma boa altu-
ra para começar a praticar uma medicina dentaria minima-
mente invasiva e eticamente orientada porque nos próximos 
anos os pacientes poderão ir a uma plataforma de inteligên-
cia artificial para avaliar a qualidade do tratamento, e muito 
provavelmente, começarão a existir muitos processos judi-
ciais. Portanto, é uma boa altura para se concentrar na ética 
e na alta qualidade. 

A principal utilização da inteligência artificial atual-
mente utilizada é na tecnologia de alinhadores, diagnós-
tico como as descritas anteriormente. Em breve a inteligên-
cia artificial será integrada na tecnologia de digitalização iOS 
para assegurar que a digitalização intra-oral é de boa qua-
lidade, mesmo antes de terminar a digitalização, ajudando 
de facto a melhorar a qualidade das digitalizações e do tra-
balho final.

No seu entender, os principais benefícios desta tecnolo-
gia serão ajudar a mitigar os erros, melhorar os diagnóstico, 
melhorar a eficácia global do planeamento do tratamento, 
e a comunicação do paciente através de diagnósticos mais 
inteligentes e planos do tratamento imparciais, uma vez que 
a inteligência artificial não tentará vender algo, apenas dirá 
ao paciente exatamente quais são as melhores soluções do 
mercado, em qualquer momento. 

“Penso que isto irá realmente ajudar as comunidades 
dentárias em todo o mundo e oferecer uma melhor e mais 
intelgente medicina dentária aos seus pacientes. No outro 
lado disso, os médicos dentistas e grupos que têm feito tra-
tamentos de menor qualidade terão muita dificuldade em 
fazer parte desse universo, por isso é uma altura incrível 
para investir na educação, melhorar a  tecnologia, o  know-
-how e concentrar-se em tratamentos éticos e minimamente 
invasivos e praticar Slow Dentistry”, afirma o Dr.Miguel Stan-
ley que acrescenta ainda que “é tempo de começar a fazer 
o que diz estar a fazer, pois a inteligência artificial apanhará 
muito rapidamente a fraude, e isto já está a acontecer na 
América. Não creio que iremos comprar software de inte-
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ligência artificial para as nossas clínicas neste momento, a 
menos que seja proprietário de uma grande rede de clínicas. 
Penso que a própria inteligência artificial será incorporada 
em serviços na nuvem, tais como os que concebem os seus 
alinhadores, guias cirúrgicos e fazem diagnósticos e planos 
de tratamento”.

Dr. Manuel Neves

Para o Dr. Manuel Neves, um diagnóstico correto é a base 
fundamental para a realização de um bom tratamento nas 
mais diversas áreas da saúde e este só pode ser estabelecido 
através de um estudo profundo das condições do paciente. 

O aparecimento de “meios de diagnóstico acessórios”, 
muito básicos no início do século passado, deram um sal-
to qualitativo significativo com o aparecimento do RX. “Na 
medicina dentária, mais nada existia ou era usado como 
meio de diagnóstico acessório durante muitos anos. Só há 
poucas décadas quando os computadores se juntaram aos 
RX e apareceu a TAC, se deu mais um salto na ajuda ao diag-
nóstico”, afirma.

Deve considerar-se “meios de diagnóstico acessório” 
todos os meios disponíveis, seja por máquinas, softwares, 
etc., que tentando imitar a rede neural do cérebro humano 
criando uma “inteligência artificial “, ajudam a obter diag-
nósticos corretos que levam a tratamentos mais eficazes. 

“A inteligência artificial combinada com o cérebro 
humano pode levar a medicina a fazer coisas incríveis. A 
inteligência artificial vai tornar o médico dentista mais 
perfeito no seu trabalho, mas é importante que o conhe-
cimento científico, a inteligência emocional e o jura-
mento de Hipócrates a acompanhem sempre”.

Na sua perspetiva, na medicina dentária os meios de 
diagnóstico acessórios mais comuns e mais usados que 
utilizam inteligência artificial, ainda estão ligados à radio-
logia. Estes tornaram as imagens disponíveis com melhor 

qualidade visual, maior exatidão, e muito importante, com 
menor exposição do paciente à radiação. A versão em 
CBCT da TAC na medicina dentária reduziu muito a radiação 
utilizada e tornou-se “obrigatória”, em diversas áreas da 
medicina dentária, sobretudo em atos cirúrgicos. Também 
a revelação digital das imagens com scanners de peliculas 
radiográficas e o RVG, tornaram a vida do médico dentista 
mais fácil.

Com uma utilização com enorme crescimento nos últimos 
dez anos, os scanners intraorais já são utilizados em Portu-
gal há pelo menos 25 anos. Estes permitem a captação de 
imagens de preparos dentários na prótese fixa, eliminando 
as impressões analógicas, modelos de gesso, enceramento, 
etc., até obtenção das próteses fixas. Em suma o que hoje se 
passou a chamar de fluxo digital. 

Assim, os scanners intraorais, estão hoje muito mais efica-
zes, captando arcadas completas e oferecendo a hipótese de 
moldar pilares quer dentários, quer de implantes (Scanbo-
dy). Mas ainda existe muita margem para evoluir e para se 
tornarem mais acessíveis aos bolsos de todos os médicos 
dentistas. 

“São muito caros ainda, para uma tecnologia que ainda 
não é superior aos métodos analógicos, nem em qualidade, 
nem em rapidez na toma de impressões na prótese”.

“E a realidade hoje é que juntamos tudo, o CBCT, os scan-
ners intraorais e faciais, computadores com processadores 
potentes, placas gráficas a corresponder, softwares que 
agrupam toda a informação obtida e impressoras 3D fica-
mos com a possibilidade de construir ferramentas fantás-
ticas para, juntamente com a nossa massa cinzenta, muito 
estudo e trabalho, darmos aos nossos pacientes tratamentos 
de qualidade que seriam impensáveis no início deste século. 
Mas se esquecermos o lado humano da medicina, as máqui-
nas de nada servirão, transformando quem delas se serve 
num simples e perigoso robot”, conclui.

Dra. Elena Cerviño 

Atualmente o uso de inteligência artificial é uma ferra-
menta fundamental na medicina e medicina dentária. 

“De entre as inúmeras utilizações, gostaria de focar e 
salientar um dos grandes benefícios, que é a possibilidade 
desta tecnologia dispor de um algoritmo capaz de analisar 
um enorme volume de dados e fazer diagnósticos de estado 
de saúde oral extremamente precisos, sendo possível, ou 
assim se espera, que a sua utilização quotidiana leve a con-
clusões clínicas com um rigor superior às que são apresen-
tadas hoje pelo médico mais competente do mundo. Não se 
tratará nunca de substituir, mas de complementar”, explica 
a Dra. Elena Cerviño.

Do ponto de vista do usuário (paciente), a IA tem inúme-
ras vantagens sendo que a principal é permitir o acesso, 
através de imagens 3D reais, do estado da cavidade oral, 
e todas as orientações sobre os cuidados necessários para 
manter a saúde oral.

Para a Dra. Elena Cerviño, para além do diagnóstico inicial, 
existem ainda outros benefícios para a saúde oral do pacien-
te como a identificação de cáries iniciais ou necessidade 
de profilaxia; Previsibilidade e proposta de tratamentos 
mais adequados para cada tipo de problema; Identifica-
ção de riscos para os dentes e gengivas devido aos hábi-
tos de alimentação e falta de cuidados na higiene e o 
ainda o facto de evitar deslocamentos e marcações de 
consultas presenciais desnecessárias.

A medicina dentária tem seguido a via da especializa-
ção de tratamentos e normalmente esta visão “tunelizada” 
dos problemas retira uma visão holística ao diagnóstico. Os 
algoritmos da IA permitem que um médico dentista que não 
tenha todo o conhecimento de todas as especialidades pos-
sa detetar patologias e encaminhar o paciente ao especialis-
ta certo para o problema em questão.

Segundo a visão da Dra. Elena Cerviño, outro dos benefí-
cios da IA no tratamento ortodôntico é o facto de, nos doen-
tes ativos, existir a possibilidade de monitorizar o tratamen-
to remotamente, conseguindo assim realizar uma avaliação 
prévia para poder alertar sobre o processo do tratamento e 
identificar que pode não estar a decorrer como esperado.

“A pandemia de 2020 deixou-nos uma mensagem de que 
a IA é um elemento básico que devemos ter disponível nas 
nossas consultas para poder fornecer ao doente a mais alta 
tecnologia e o mais alto nível de ferramentas de diagnósti-
co e desse modo providenciar um serviço que permita rea-
lizar e controlar tratamentos desde as suas casas sem ter 
que comparecer à consulta. No IAD (International Advanced 
Dentistry) utilizamos tanto para fazer um diagnóstico prévio 
para os futuros pacientes de primeira vez, como para os que 
já se encontram em tratamento”.

Em medicina dentária a IA pode ser usada em diversas 
situações clínicas, mas é no diagnóstico que nesta fase tem 
maior preponderância, por exemplo, na interpretação de 
ortopantomografias, identificando problemas que podem 
ir desde a cárie dentaria até às perigosas lesões radio-
transparentes dos maxilares que muitas vezes são dete-
tadas em consultas de rotina. Estima-se que um software 
de IA, devidamente programado para o efeito, consiga um 
diagnóstico de cárie 20% mais eficaz do que um médico 
dentista experiente, uma vez que um computador não é 
influenciado pelos mesmos estímulos ou dúvidas do que 
um ser humano.

Contactos: straumanngroup 
Email: pedidos.pt@straumann.com  
Telefone: +351 214 229 170
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Nos últimos cinco anos têm sido dados passos extraor-
dinários no sentido de implementar IA nos consultórios de 
medicina dentária com a introdução de sistemas “deep lear-
ning”. Estes sistemas já estão cada vez mais preparados não 
só para ler bases de dados, como para processá-las e ana-
lisá-las de forma crítica, imitando a forma como o cérebro 
humano trata a informação.

A tecnologia esta cada vez mais presente nos consultórios 
dentários, seja nos aparelhos ortodônticos, no tratamen-
to de doenças gengivais e periodontais ou para clarear os 
dentes, a medicina dentaria está sempre a surpreender com 
novidades que beneficiam os pacientes.

“Na minha opinião o scanner intraoral é uma das primei-
ras ferramentas e a mais produtiva que usamos com IA. 
Extremamente importante na reabilitação morfofuncional 
do paciente pois tem na sua constituição um simulador de 
resultados incorporado. Desse modo podemos mostrar ao 
paciente o resultado em poucos minutos após a digitalização 
de toda a cavidade oral. Esta tem sido uma das grandes solu-
ções de comunicação com os nossos pacientes para poder 
explicar de uma forma mais abrangente os problemas que 
apresentam e como poderemos solucionar”.

A Dra. Elena Cerviño realça ainda a importância da tecno-
logia de Dental Monitoring (Dentogo®) que no seu caso tem 
sido uma excelente ferramenta para monitorar tratamentos 
ortodônticos com alinhadores. O IAD é uma clínica com um 
número de pacientes estrangeiros muito significativo que a 
procuram regularmente para tratamentos dentários e orto-
dontia. “Nos meus pacientes que vivem fora de Lisboa e, 
que, por razões pandémicas ou outras não podem ir à con-
sulta com regularidade, esta tecnologia tornou-se essencial 
na comunicação entre mim e o doente, na avaliação da pro-
gressão do tratamento”, explica.

O Dental Monitoring® é, na sua perspetiva, um produto 
muito bem desenvolvido porque a monitorização dentária 
consegue detetar qualquer desadaptação dos alinhadores 
e alertar os pacientes que precisam usar o mesmo alinha-
dor por mais dias, ou mesmo usar dispositivos que possam 
ajudar e a melhorar essa desadaptação, (uma variedade de 
peças onde o paciente morde) melhorando o resultado.

O monitoramento dentário é uma ferramenta muito pode-
rosa, pois pode substituir a consulta presencial, melhorando 
sem dúvida a rentabilidade da clínica, e diminuindo o núme-
ro de consultas presencias (fator extremamente importante 
em tempos de pandemia).

Os benefícios do acompanhamento médico dentário 
ao nível do tratamento ortodôntico são muitos, uma vez 
que é mais económico e simples de utilizar, sendo que hoje 
em dia todos os pacientes, até crianças, possuem smartpho-
nes, fazem o download da aplicação e podem tirar fotos 
sequenciais e calibradas (Dentogo®) com facilidade.

“Na nossa clínica apostamos em tecnologia de alto nível. 
Porque acreditamos que é o melhor investimento para dar 
tratamentos de alto nível. Para usar a monitorização em 
medicina dentaria não é necessário fazer um grande investi-
mento porque nós pagamos por cada paciente uma pequena 
quantia mensal. Usando essa tecnologia, o paciente poupa 
a viagem para ir à consulta e nós poupamos o tempo de 
cadeira. É um rácio que todos os gestores de clínica gostam, 
porque o tema, tempo de cadeira/produtividade ganha ago-
ra uma nova dimensão”.

Apesar de tudo isto, ainda existem algumas limitações 
devido à heterogeneidade da qualidade das máquinas foto-
gráficas dos smartphones ou pela da visibilidade de toda a 
cavidade oral que por vezes fica comprometida.

“Eu pessoalmente gostaria de poder ver melhor as vistas 
oclusais dos pacientes e penso que é nesse campo que a IA 
ainda tem de melhorar”

Daniel Lopes

“Caminhamos para o momento em que, por exemplo, 
quando fizermos um enceramento diagnóstico, o sof-
tware vai recorrer da informação que tem, e dizer-nos 
com uma exatidão impressionante qual a morfologia a 
usar, a correta DVO, etc. ao alcance de um click…”

Daniel Lopes acredita ainda que os laboratórios nacio-
nais têm uma apetência natural para estarem sempre na 
linha da frente a nível tecnológico, e num mundo global, o 
acesso às tecnologias “high-end” espalham-se mais rapi-
damente. 

Apesar de, na sua opinião, existirem sempre tecnologias 
que ainda não estão globalizadas, principalmente porque 
ainda não foram utilizadas para o seu uso generalizado ou 
porque ainda não ultrapassaram a sua fase embrionária, ou 
de estudo. Daniel Lopes antevê um futuro onde a tecno-
logia de impressão é o caminho a seguir, uma vez que 
esta tecnologia aditiva é melhor do que a subtrativa, e aca-
bará por substituir esta porque mais acessível, oferece aca-
bamentos mais perfeitos em estruturas com contornos mais 
complexos, oferece maior otimização de recursos, e logo é 
mais sustentável. 

Daniel Lopes explica que neste momento, esta tecnologia 
ainda não é suficientemente competitiva porque as mate-
riais estéticas não estão ao nível dos existentes, e isto deve-
-se à industria ainda estar a amortizar os investimentos fei-
tos nos existentes. 

 Quanto à adesão e adaptação por parte dos laboratórios, 
Daniel Lopes afirma que esta tem sido bastante boa, apesar 
de ainda estar longe do ideal, uma vez que é necessário 
perceber que já não estamos a falar do futuro. 

“A tecnologia digital tem uma curva de aprendizagem, 
que demora o seu tempo. E quem só agora entra tem de 
correr atrás do tempo perdido.  Quem não tem esta tecno-
logia no seu laboratório, já nem consegue ser competitivo.  
Não consegue oferecer o nível de precisão, nem a previsi-
bilidade que nos oferecem os sistemas atuais. A meu ver, o 
não investimento nesta tecnologia prende-se com o custo, 
formação e técnicos de CAD em falta. Julgo que durante o 
próximo ano o investimento será forte. Se me permitem a 
dica, apostem em sistemas abertos”, conclui. 

Luciana Beleza (TPD)

Luciana Beleza acredita que, no imediato, o uso de IA 
pode beneficiar os procedimentos de reabilitação oral com 
a otimização do tempo, prevenção e deteção de doença.  A 
recolha de dados constante e a capacidade operacional e 
logística de processar as informações de forma rápida e efi-
ciente, agilizando todo o processo clínico e laboratorial, é 
sem dúvida benéfica para a reabilitação oral.

Esta auxilia a identificação dos melhores tratamentos e 
processos operacionais a melhorar planeamentos, aumentar 
a assertividade e aprovação do plano de tratamento.

“Através da recolha de informação como a idade, o sexo, a 
raça, etc. pode alertar para uma possível doença e ajudar a 
prevenir a mesma. Por exemplo, o vasto e crescente arma-
zenamento de dados pode permitir a deteção de cáries. 
Um software pode estar programado, ou seja, abastecido de 
informação sobre dentes saudáveis e dentes cariados e atra-
vés da IA vai perceber e alertar qual o dente que apresenta 
doença”, afirma a técnica de prótese dentária.

Daniel Lopes, Incisal Dental Lab

Quando questionado sobre como os conceitos “IA” e “machi-
ne learning” podem auxiliar a área da prótese dentária. Daniel 
Lopes julga que ainda não existe uma consciência por parte 
dos profissionais da área da forma como a IA pode potenciar 
as suas profissões, beneficiando, acima de tudo, o paciente.

Daniel Lopes crê também que machine learning se apli-
que mais, como conceito do que IA, porque esta concep-
tualmente, preconiza que a máquina seja capaz de aplicar a 
lógica no momento da decisão. “Ainda não atingimos esse 
ponto (Felizmente)”.

O machine learning, apesar de não ser recente na medicina 
dentária, tem tido um crescimento exponencial nos últimos 
anos, seja na clínica ou no laboratório. Desde os softwares 
de diagnostico clínico ao CAD/CAM. Os sistemas utilizados 
demonstram já grande inteligência, nomeadamente nas fer-
ramentas de CAD que permitem adaptar estruturas anató-
micas e morfologicamente corretas a modelos digitalizados.

Um dos pontos do machine learning que tem captado 
a atenção de Daniel Lopes são os sistemas associados aos 
scanners intra-orais. 

“O machine learning aprende do processamento de dados 
e através da aplicação de algoritmos toma as decisões “on 
the going” … isto de uma forma simplista. Ora se neces-
sita de dados, e aqui entra aquilo a que se chama de “big 
data”, que assenta em quatro pilares, sendo eles – velocida-
de, volume, variedade e veracidade - (the 4 v´s), reparem 
naquilo que os scanners intra orais estão neste momento 
a fazer. Estamos a assistir à maior recolha global de dados 
relativos à cavidade oral. Tudo isto armazenado na cloud, 
com informações como a idade, sexo, raça, etc. E isto cresce 
exponencialmente de dia para dia”. 
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Existem várias tecnologias na área da saúde. Na saúde 
oral destacam-se os scanners intra-orais, os softwares 
de diagnóstico clínico, os softwares de CAD e de CAM, as 
impressoras e as fresadoras. 

“Confesso que a relação entre tecnologia e saúde sempre 
me fascinou. Estamos a um nível bastante bom na área da 
saúde oral. Na minha opinião, estas soluções vieram dina-
mizar ainda mais os laboratórios, mesmo aqueles que ini-
cialmente estavam reticentes, acabam por sentir a necessi-
dade de otimizar o tempo, os procedimentos e a qualidade 
do trabalho. Está tudo num click. Ou seja, workflow digital”. 

Para Luciana Beleza, com a utilização da tecnologia, o tra-
balho a realizar chega mais rápido ao laboratório e nesse 
instante em que o técnico recebe os ficheiros digitais, ava-
lia-os e pode dar início ao protocolo, isto versus aguardar 
a chegada do trabalho ao laboratório, vazar a impressão a 
gesso e aguardar que tome pressa para avaliar o modelo de 
trabalho, quando não tem que aguardar por algum material 
em falta. Outro exemplo é na elaboração de um enceramen-
to de diagnóstico, um passo crucial para um planeamento de 
sucesso, o uso destas tecnologias reduz o tempo de trabalho 
de uma forma abrupta e sempre sem descuidar a função e a 
estética. Com um software de desenho o técnico pode alcan-
çar o mesmo ou melhor resultado num espaço de tempo 
menor, pois existe uma variedade de bibliotecas de morfo-
logia dentária inclusive de técnicos de renome. 

“Poderia continuar a dar exemplos, pois são inúmeras as 
vantagens da utilização destas soluções, o balanço é bas-
tante positivo”.

Quanto aos principais benefícios deste tipo de tecnolo-
gias, a IA na saúde é capaz de fornecer inúmeros benefícios, 
tais como a melhoria de tomada de decisões; o aumento da 
automação; a previsibilidade; a redução de erros, riscos e 
custos operacionais; o atendimento otimizado; a maior pre-
cisão dos diagnósticos; a otimização do armazenamento de 
dados; a ampla base de dados para diagnósticos precoces; 
softwares ágeis e prontuários terapêuticos digitais; a otimi-
zar procedimentos, entre outros.

“Hoje em dia, a meu ver, qualquer técnico atinge mais 
facilmente um bom resultado. Estudar é fundamental. Já não 
existe o “estudar até X anos e trabalhar”, não na era em que 
estamos de constante evolução tecnológica. Ou seja, deixou 
de ser a técnica, mas a tecnologia o fator predominante”! 

Quanto às principais limitações sentidas Luciana Beleza 
aponta, quer a nível clínico quer laboratorial, o valor dos 
investimentos em tecnologias atuais e futuras, apesar 
de ser uma condição sine qua non no desenvolvimento do 
setor. 

Outras das limitações sentidas é a qualificação profis-
sional para o uso destas tecnologias e a adaptação dos 
laboratórios que estão habituados aos métodos antigos e 
precisam de absorver todo o know-how adquirido até agora 
pelos laboratórios que ingressaram inicialmente.

“O fortalecimento da relação Homem-Máquina. A forma-
ção direcionada a estas tecnologias é essencial para que o 
emprego destes recursos esteja diretamente ligado a novos 
postos de trabalho/novas profissões, tardando assim o efei-
to de questões como “Substituição do homem pela máqui-
na?” ou “Quais serão as funções que iremos exercer no novo 
ecossistema de trabalho?””

“Não existe o “voltar atrás”. A IA suscita debates por todo 
o mundo e está/estará cada vez mais presente nas nossas 
vidas pessoais e profissionais. É urgente a formação para a 
atual e futura IA!”

Juan Molina
 

O Juan Molina partilha a opinião de que tem havido muitas 
dúvidas entre os profissionais mais tradicionais, embora 
a mudança geracional, novos materiais e técnicas 
tenham transformado o uso da tecnologia clínica numa 
realidade. “Nesse aspeto, uma vez que usamos tecnologia 
e gestão da informação na clínica, entramos no campo da 
IA e da sua secção preditiva”.

“É importante compreender que o que interpretamos de 
inteligência artificial é o conceito geral de como as máquinas 
e a tecnologia devem coexistir com as pessoas no futuro, 
ajudando a ser mais eficazes e conscientes das situações. 
No nosso caso, eficácia dos tratamentos da nossa clínica ou 
laboratório”.

Para melhor compreender estes conceitos, o Juan Molina 
acredita que devem entender que a IA é composta, entre 
outros, pelos conceitos que devem ser desenvolvidos, tais 
como: machine learning (a capacidade das equipas para 
aprender); Robótica aplicada (sistemas autónomos que 
podem executar tarefas de forma mais rápida e eficiente 
e que facilitam as tarefas das pessoas) e machine thinking 
(mais perto de processos complexos como carros autóno-
mos).

“Quando alguém fala sobre Business Intelligence, Data 
Analysis, etc. está a falar de pequenos componentes de IA, 
aplicados aos dados. Voltando ao sector médico-dentário, 
poderíamos dizer que a parte da análise de dados e, portan-
to, da aprendizagem automática, isto é, ser capaz de prever 
tratamentos e tendências do paciente com base no seu perfil 
de consumidor e pessoa é uma realidade e devemos traba-
lhar isso apenas com empresas especializadas”.

Para o Juan Molina, Portugal é um país líder no uso 
da tecnologia, sendo que “a visão dos profissionais está 
à frente de outros países, e também acredito que a OMD 
desempenha um papel importante no apoio ao desenvolvi-
mento da formação e partilha do conhecimento do que está 
a acontecer”.

Atualmente, a IA está a ser utilizada no setor dentário na 
conceção de novos materiais e novas tecnologias, existem 
grandes empresas que estão a desenvolver equipamentos 
mais eficientes devido aos dados e análise de milhares e 
milhares de profissionais. Desta forma podem encontrar-se 
unidades de tratamento mais eficientes, práticas e confortá-
veis. Ou graças à análise preditiva de milhares de imagens 
3D pode demonstrar dados de maior qualidade.

“Na minha opinião, a tecnologia de dados e a informa-
tização da clínica são o primeiro passo da IA na clínica. O 
próximo é fazer com que toda a tecnologia coexista num 
único guarda-chuva, ou seja, criar um ecossistema tecnoló-
gico digital para melhorar todo o nosso ambiente e ser mais 
eficiente, rentável e com uma maior qualidade de cuidados 
com o paciente”.

Quanto ao processo de adesão e adaptação por clínicas 
dentárias e médicos dentistas a tecnologias como a IA, o 
Juan Molina acredita que a média do uso da tecnologia 
na Europa, nas clínicas dentárias é de aproximadamente 
22-25%, impulsionada pelos países do Norte e da Europa 
Central, Espanha encontra-se nos 5-8%, enquanto Portugal 
ronda os 10%. 

“No que diz respeito aos médicos dentistas, creio que a 
mudança demográfica do profissional em Portugal com 
11.640 profissionais e um crescimento de 3,8% em 2020 é 
uma referência clara no futuro digital da medicina dentária. 
Onde, além disso, os profissionais já estão mais de 60% des-
de 2019. Por isso, as formas, estilo, organização e eficiência 
nas clínicas estão a mudar e isso ajudará os médicos dentis-
tas a melhorar a qualidade dos tratamentos, bem como a 
comunicação com o paciente”. n

Juan Molina, president of Fenin’s Dental Sector and Expert in 
Efficient Transformation


