ENTREVISTA / FORMAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO DE DENTISTERIA ADESIVA MINIMAMENTE
INVASIVA: “A HARMONIA ENTRE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E
ESTRUTURAS GENGIVAIS”
A Pós-Graduação DAMI do Instituto Universitário Egas Moniz (IUEM) trata-se de uma formação
intensiva especializada em Reabilitação Oral e minimamente invasiva. A coordenação do curso será
responsabilidade do Prof. Doutor José João Mendes, do Mestre Paulo Monteiro e Dr. João Gonçalves Rua.
Que preocupações tiveram na preparação desta pósgraduação?
Quando iniciámos a preparação da Pós-Graduação
Internacional em Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva
(DAMI), procurámos criar um programa diversificado que
abrangesse os diferentes tópicos da reabilitação e dentisteria adesiva, desde as restaurações diretas às indiretas, desde
a execução de casos simples a casos complexos.
No fundo tentámos criar um programa que nós próprios
gostaríamos de fazer. Para isso convidamos para colaborar
connosco docentes de renome nacionalmente e internacionalmente, nos diferentes temas a abordar.
Outra das preocupações era criar um programa educativo
com uma forte componente prática, pré-clínica e clínica com
pacientes. Daí termos a opção de residência clínica onde os
participantes podem executar em pacientes todas as técnicas e conceitos apreendidos na parte teórica e pré-clínica.
Estando agora a preparar a sétima edição da DAMI que
terá início no próximo mês de setembro, sempre tentámos
ir ao encontro dos requisitos e expectativas dos colegas,
introduzindo mais e novos temas de relevante importância
clínica.
Qual o número de vagas? Esperam receber alunos
estrangeiros?
O numerus clausus desta pós-graduação são 24 alunos. À
semelhança de anos anteriores esperamos receber alunos
estrangeiros, em linha com a percentagem de alunos internacionais na Egas Moniz – à volta de 30 %.
Qual a carga horária da pós-graduação? E da componente
prática? Tem atribuição de ECTS?
O curso completo total representa no total 260 horas de
atividade letiva.
A componente prática está dividida em duas partes.
Em todos os seis módulos do Curso, que variam entre dois
a três dias, existe sempre uma componente prática hands-on, onde os participantes podem por em prática as técnicas
e conceitos lecionados na parte teórica. Nesta parte, a componente prática ocupa um mínimo de 50% da carga horária
total.
Após os seis módulos iniciais, os participantes têm a
opção de realizar uma residência clínica onde irão executar
em pacientes os conceitos e técnicas apreendidos anteriormente, sempre supervisionados e orientados pela equipa de
docentes residentes. Salienta-se o facto de todos os alunos

usufruírem das mais modernas Digital Technologies for
Dental Technicians.
A residência clínica tem uma duração média de três
meses e realiza-se uma vez por semana. Para os colegas
com alguma limitação de horário e que residam fora do país,
estes horários podem ser sempre ajustados e adequados
individualmente.
A pós-graduação atribui um total de dez ECTS.

Os professores convidados são nacionais e internacionais?
Quais os critérios adotados para a sua escolha?
Quando idealizámos e formatamos a DAMI, tentamos
pensar quais os melhores docentes em cada uma das diferentes áreas a abordar.
Ponderando a sua experiência, conhecimento e background científico, convidamos para colaborar connosco aqueles
que achamos serem os melhores nas suas áreas de atuação
a nível mundial.
Na escolha dos diferentes docentes, sempre tentámos
criar um equilíbrio entre a parte científica e a parte clínica.
Orgulhamo-nos de ter na DAMI um corpo docente ímpar a
nível nacional e internacional.

Bart Van Meerbeek, Luiz N. Baratieri, Carlos Villares,
Jordi Manauta, Anna Salat, Patrícia Gaton, Roberta Prats,
Marco Gresnigt, Rafael Decurcio e Fabio Hojo fazem parte
da lista de palestrantes internacionais convidados.

Quais os grandes temas atuais e para onde caminha a
Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva?
Todos os procedimentos que realizámos têm como princípio preservar ao máximo a estrutura dentária. Essa é a base
de toda a nossa filosofia de trabalho.
Na área da reabilitação e dentisteria, a adesão proporciona-nos essa possibilidade de mínima intervenção, utilizando
técnicas e materiais adequados. Quer estejamos a falar de uma
simples restauração em resina composta ou de uma reabilitação
total indireta com aumento da Dimensão Vertical de Oclusão.
Nos últimos anos temos assistido ao surgimento de técnicas e materiais que nos permitem preservar mais a estrutura
dentária. Mesmo ao nível da prevenção e manutenção dos
nossos tratamentos dentários.
Técnicas como por exemplo a preparação BOPT, a remineralização e infiltração com resinas, a reabilitação aditiva com
resinas ou cerâmicas CAD/CAM, são alguns dos temas de
mínima intervenção que abordaremos na DAMI.
O programa do curso inclui várias sessões sobre
periodontologia. Quais os temas que específicos que irão
abordar nesta área e que técnicas os alunos poderão
desenvolver? E como é que as duas especialidades
-periodontologia e dentisteria - podem comunicar entre si
no dia a dia clínico?
Diríamos que hoje em dia, se fala cada vez mais da harmonia entre branco e rosa, ou seja, a harmonia entre estruturas
dentárias e estruturas gengivais. Não se podem dissociar as
duas, andam de mãos dadas.
Quando se fala de estética dentária, é isso que está implícito, harmonizar as diferentes estruturas. Os alunos terão
oportunidade de aprender a reabilitar de uma forma conservadora as estruturas dentárias e por outro lado vão adquirir
conhecimentos de diferentes técnicas para manuseamento
das estruturas gengivais de forma a atingir uma estética
mais adaptada ao paciente.
Com a tecnologia digital e diferentes aplicações que já
existem, é muito fácil comunicar transversalmente nas diferentes áreas em medicina dentária moderna.
Atualmente, cada vez mais, o conceito multidisciplinar
faz sentido, permitindo-nos otimizar o nosso plano de tratamento. Para finalizar, salientamos que o nosso compromisso vai desde o diagnóstico, à execução de planos de
tratamento e execução do mesmo com as técnicas digitais
mais modernas sem esquecer o plano de manutenção dos
tratamentos efetuados. n
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