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EDITORIAL

"O que me preocupa não é o gritar dos maus. É o silêncio dos bons."

Luther King

Temos vindo a alertar ao longo dos anos para um fenómeno muito comum da
nossa sociedade que está em relação intrínseca com o êxito ou mérito que se al-
cança. É aquele que desencadeia - mais do que o aplauso e o seguimento do
exemplo - a cobiça ou até a inveja.

Vejamos o que se passa com a Medicina. Como testemunha das últimas cinco dé-
cadas, a Medicina, por mérito dos seus praticantes alcandorou-se a um patamar
de prestígio que a colocava á frente de qualquer outra profissão. Despertou a co-
biça, e impávidos e serenos, assistimos à publicação sistemática de legislação pe-
nalizante para os Médicos e liberalizante para os pretensos substitutos. Recorde-
se: Carreiras Médicas; Serviço Nacional de Saúde; Medicinas Alternativas; Comis-
são Reguladora da Saúde; Acto Médico; convénio com a Associação Nacional de
Farmácias; etc. No extremo do caricato poder-se-ia ironizar que aos Médicos é
exigido ter quarto de banho para deficientes; os Farmacêuticos podem consultar
e receitar aos deficientes sem necessidade de quarto de banho.

Algo de semelhante se passou e passa com a Estomatologia. Já fez um quarto de
século que continuamente persistimos em clamar, quer para dentro da Especiali-
dade, quer alertando outras Especialidades. Chegou-se a propor, a constituição
pública de uma Federação Nacional das Associações das Especialidades Médicas,
como parceiro de direito. A resultante era que o que se passava com a Estomato-
logia não seria provável com as outras Especialidades. Hoje, muito mais depressa
do que poderiam contar, poucas são as Especialidades que não estão afectadas.
Fizemo-lo sem alarido, mas com regra.  

A razão, a persuasão e o bom exemplo foram os parâmetros que balizaram a
nossa actuação na defesa, no desenvolvimento e no prestígio da Estomatologia.
A razão, apercebemo-la, há 30 anos, nos dez volumes dedicados à Estomatologia
pela Encyclopédie Médico-Chirurgicale, sustentámo-la na formação contínua e
confirmo-a, todos os dias, pelos pacientes que nos são referenciados com a mais
diversa patologia. A persuasão, pela intervenção pessoal ou pública, mostrando
aos Colegas que nos assiste a razão e o direito - direito consuetudinário que faz
100 anos em 2010 - que são as forças que levam ao convencimento, porque, indu-
bitavelmente, a Estomatologia, possui o melhor curriculum para desempenhar as
competências que lhe são inerentes. O bom exemplo, pela lisura e transparência
nos métodos de actuação, provocando a discussão dos problemas, registando as
opiniões, obtendo o máximo de consenso e pugnando por uma resolução rápida
e apropriada dos problemas. Em todo o lugar e sempre que oportuno nunca dei-
xámos de o fazer, no sentido de mobilizar os Colegas.

Em opinião pessoal e no momento, julgo que não aproveitamos, mais um acto,
que podia mobilizar a Estomatologia - as eleições para o Colégio da Especiali-
dade -. Impunha-se o aparecimento de mais do que uma lista. Contudo, no que
tenho de conhecimento, a participação tem que ser considerada como excelente,
pois, na Secção Regional do Norte, numa mesa com dezanove Especialidades, a
Estomatologia colocou-se em quarto lugar antecedida pela Ginecologia/Obstetrí-
cia, Anestesiologia e Cirurgia Geral, com uma diferença de oito votos para a pri-
meira. Em paralelo com este resultado conseguiu-se congregar a disponibilidade
e os esforços dos Serviço de Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial do Hospital
de Santo António, o Serviço de Estomatologia do Hospital de São João, o Serviço
de Estomatologia do Hospital de Crianças Maria Pia e o Serviço de Estomatologia
do Instituto de Oncologia - Centro do Norte, para em paridade, realizarem o
CONGRESSO NACIONAL DE ESTOMATOLOGIA, a ter efeito na semana de nove a
catorze de Outubro de 2006. Tem confirmação o convite a nove personalidades
estrangeiras de reconhecido prestígio internacional e abarcará cursos pré - con-
gresso.

Terá um programa abrangente de toda a Especialidade para que todos os Cole-
gas encontrem motivo para estarem presentes.

Aos poucos, vai-se quebrando o silêncio...

Manuel Falcão
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Resumo:

De Novembro de 2003 a Março de 2004, o autor realizou um estudo de prevalência de má-
oclusão dentária em três escolas de Lisboa, que foram objecto de escolha de conveniência.
Observou um Universo de 376 crianças de ambos os sexos, em idades escolar e pré-escolar.
Pretendia contribuir para um melhor conhecimento do problema. Seguiu as normas
preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e procedeu à adaptação do método para
a dentição decídua. Os testes estatísticos utilizados foram os de McNemar e de Qui-
quadrado. Obteve resultados de prevalência elevados em todas as fases de dentição, em
ambos os sexos (valor máximo de 85,23% na dentição mista inicial e estável e valor mínimo
de 70,83% na dentição permanente), com taxas idênticas para rapazes e raparigas. O
recurso ao tratamento ortodôntico atingiu o nível mais alto, de 38,36% das crianças em fase
de dentição permanente e foi detectada uma grande preocupação estética, como primeira
razão invocada para a procura do referido tratamento, em 87,1% das crianças desta mesma
fase, da Escola Básica de Telheiras. Nesta escola, 88,89% das crianças efectuaram tratamento
ortodôntico em clínica privada. O autor conclui que a má-oclusão dentária é um problema
de Saúde Pública Oral, com elevada prevalência; promove um importante recurso ao
tratamento ortodôntico, exigindo um grande esforço económico familiar. Deve ser objecto
de estudos mais detalhados, uniformes e de âmbito Nacional e considerada nos programas
públicos de prevenção e de tratamento em Saúde Oral do Ministério da Saúde!

Palavras-chave: Má-oclusão dentária; Prevalência; Crianças Portuguesas.

Abstract: 

Since November 2003 to March 2004, the author carried out a study of prevalence of dental
malocclusion in three schools of Lisbon, which were chosen by convenience. He had
observed an Universe of 376 children of both sexes, in preschool and school ages. He
intended to contribute for a better knowledge of the problem. He followed the norms
preconized by the World Health Organization and he proceeded to the adaptation of the
method for the deciduous dentition. The used statistical tests had been of McNemar and
the Qui-square. He has got high level of prevalence results in all the dentition phases, both
sexes (maximum value of 85,23% in the initial and steady mixed dentition and minimum
value of 70,83% in the permanent dentition), with identical taxes found for boys and girls.
The search for orthodontic treatment reached the highest level of 38,36% of the children of
the Basic School of Telheiras in phase of permanent dentition, with aesthetic concern as the
first invoked reason for it, in 87,1% of them. In this school, 88.89% of the children has
realized orthodontic treatment in private clinic. The author concludes that the dental
malocclusion is an Oral Public Health problem with high prevalence. It promotes an
important search for orthodontic treatment, requiring a great familiar economic effort. It
must be uniformly, deeply and Nationwide studied, with inclusion in the Ministry of Health
Oral Care Public Programs!

Key-words: Dental Malocclusion; Prevalence; Portuguese Children.



INTRODUÇÃO

Hoje tanto se fala em Medicina/Estomatolo-
gia e Medicina Dentária baseadas na evi-
dência…É o advento de uma nova época
em que o exercício clínico da Medicina Oral
deve ser pautado pela permanente aferição
e suporte conferidos pela comprovação
efectuada através da aplicação do método
científico e não apenas por constatações as-
sentes em maior ou menor experiência pro-
fissional.

As Comunidades Científicas são cada vez
mais exigentes e obrigam a um melhor co-
nhecimento dos fenómenos, a cada passo
mais divulgados através duma linguagem
técnica comum e Universal e difundidos por
meios tecnológicos cada vez mais sofistica-
dos e ao dispor também dos profissionais de
Saúde Oral.

Torna-se pois premente colocar questões
pertinentes, investigar, aprofundar o co-
nhecimento dos problemas da Comuni-
dade, fazer o diagnóstico e propor cami-
nhos, apontando soluções, as mais adequa-
das.

Nós colocámos a seguinte questão (per-
gunta de investigação): será a má-oclusão
dentária um problema de Saúde Pública
Oral nas nossas crianças? De imediato ou-
tras se lhe seguiram: Que evidências temos?
Quais os Indicadores Nacionais disponíveis
sobre estes velhos/novos problemas? Quais
as respostas sociais e das Entidades Públicas,
nomeadamente Estatais?

É um facto de observação comum, a exis-
tência duma cada vez maior preocupação
dos pais com a saúde oral das suas crianças,
traduzida nomeadamente pela grande ade-
são (de 7962 crianças) ao Programa – Mês
de Saúde Oral de 2004(1) e ainda ao incre-
mento generalizado de vendas Nacionais de
artigos de higiene oral(2).

Vemos também diariamente crianças com
aparelhos ortodônticos colocados, com elás-
ticos multicolores, comentando com os seus
colegas de escola quando chegará a sua
vez. Questionamo-nos em que medida será

moda ou uma necessidade efectiva de pro-
cura de cuidados de Saúde Oral. Quais as ra-
zões subjacentes?

Estas múltiplas interrogações e a nossa
constante inquietude face às mesmas, le-
vou-nos a agir e a tomar a decisão de cola-
borar e assim procurar dar o nosso contri-
buto para um melhor conhecimento do fe-
nómeno. Para tal realizámos um estudo de
prevalência da má – oclusão dentária em
crianças de idade escolar e pré-escolar da
área de saúde coberta pela Consulta de Es-
tomatologia Pediátrica do Hospital de
Santa Maria em Lisboa, abrangendo as dife-
rentes fases de dentição.

A má-oclusão dentária é hoje definida
como uma alteração do crescimento e de-
senvolvimento que condiciona a oclusão
dos dentes(3,4,5,6,7).

MATERIAIS E MÉTODOS

O nosso material de estudo é constituído
por um Universo de 376 crianças de ambos
os sexos, com idades compreendidas entre
os 3 e os 15 anos inclusivé (englobando as
diferentes fases de dentição), objecto de es-
colha de conveniência, por razões de proxi-
midade da Consulta Hospitalar, de acessibi-
lidade às escolas e dependente das autori-
zações obtidas das Direcções Escolares e dos
Encarregados de Educação. 

O Gráfico 1 demonstra haver equilíbrio na
proporção relativa entre as populações
masculina e feminina.

Foram observadas 58 crianças, de 3 a 5 anos
inclusivé, representando a totalidade das
que frequentaram o Infantário Público de

6

Má-Oclusão Dentária em Crianças - Um Problema de Saúde Pública Oral? - Estudo de Prevalência em Escolas de Lisboa

Raparigas, 189
50,27%Rapazes,187

49,73%

Gráfico 1 – Relação numérica e percentual das
 crianças de ambos os sexos, do Universo estudado.



Benfica no ano lectivo de 2003/2004. Eram
crianças de nível socio-económico médio-
baixo, residentes em área urbana periférica,
contemplando zonas de realojamento so-
cial. Havia 6,9% de crianças de raça Negra e
5,17% constituíam o somatório de outras
raças não Caucasianas. A sua distribuição é
expressa no Gráfico 2.

Foram também observadas as 120 crianças
de 5 a 12 anos que no mesmo ano lectivo
(2003/2004) frequentaram a Escola Pública
do 1º Ciclo do Ensino Básico, Parque Silva
Porto, em Benfica. Esta escola situa-se num
espaço contíguo ao Infantário Público de
Benfica e integra o mesmo tipo de popula-
ção de nível socio-económico médio-baixo,
havendo 9,17% de crianças de raça Negra e
em que 6,67% constituíam o somatório de
outras raças não Caucasianas. O Gráfico 3
mostra-nos a distribuição das crianças que
acabámos de referir.

Foram ainda contempladas pelo nosso es-
tudo, 198 crianças das 558 que no mesmo
ano lectivo de 2003/2004 frequentaram a
Escola Básica nº1 do 2º e 3º Ciclos de Telhei-
ras. Estas constituíram a totalidade das que
integrando a faixa etária por nós visada (10
a 15 anos), obtiveram a autorização neces-
sária do Encarregado de Educação. É uma
população escolar de nível socio-económico
médio-alto, residente em área urbana de
construção que privilegia a qualidade, de
edificação recente e dotada das melhores
infra-estruturas, havendo 4,55% de crianças
de raça Negra e em que 4,04% incluem o
somatório de outras raças não Caucasianas.

O Gráfico 4 apresenta-nos a distribuição das
referidas crianças. 

No planeamento do trabalho tivemos em
conta os meios humanos e técnicos disponi-
bilizados pelo Serviço de Estomatologia do
Hospital de Santa Maria, através da Con-
sulta de Estomatologia Pediátrica. Foram
seguidas as normas preconizadas pela
O.M.S.(8). Participaram dois técnicos de sa-
úde oral (um observador e um anotador)
que foram previamente calibrados através
da realização de exames em duplicado, até
se atingir um nível de confiança superior a
95%.Manteve-se a validação intra-observa-
dor durante a execução do trabalho, pela
repetição do exame em uma de cada dez
crianças observadas, não tendo sido detec-
tadas diferenças (grau de reprodutibilidade
de 100%). Foi utilizado o material instru-
mental recomendado para os Inquéritos
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Idade (em anos)

Rapazes Raparigas

Gráfico 2 – Distribuição das crianças do Infantário Público
de Benfica, por idade e sexo.
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Epidemiológicos de Saúde Oral, em quanti-
dade suficiente e adequada (espelhos pla-
nos, sondas periodontais, luvas, contentores
de instrumentos esterilizados, soluções de-
sinfectantes, toalhetes de papel, gaze, ré-
gua milimetrada, etc.). Foi considerado o
protocolo na parte que se relaciona com a
identificação da criança e a detecção de
anomalias dento-faciais e em particular o
sector da oclusão.

Procurámos optimizar as condições de ob-
servação das crianças, optando pela máxima
iluminação com luz natural, evitando no en-
tanto o desconforto que pudesse advir da
incidência directa da luz solar tanto sobre o
examinador, como sobre as crianças. Estas
eram sentadas numa cadeira, em condições
confortáveis, em frente ao observador, de
modo a permitir um fácil acesso ao exame
pretendido. O examinador tinha para cada
criança a disponibilidade da utilização de
todo o material necessário à observação. 

Anotou-se a presença de alteração com a
inscrição do número 1 no respectivo qua-
drado. Quando ausente, anotava-se um
zero.

De acordo com este protocolo estabeleceu-
se a presença de má-oclusão dentária
quando houvesse má-oclusão de Classe I,
Classe II e Classe III de Angle. Para a deter-
minação da má-oclusão de Classe I segui-
ram-se apenas os parâmetros de referência
considerados no protocolo da O.M.S..

Procedeu-se à adaptação do mesmo proto-
colo à dentição decídua, conscientes das li-
mitações impostas à apreciação duma cri-
ança em crescimento e desenvolvimento e
com a reserva devida na avaliação dos resul-
tados, todavia importantes como valores de
referência de base, necessários à implemen-
tação de medidas preventivas de Saúde Pú-
blica Oral. Assim, utilizou-se a classificação
de Baume, para a dentição decídua, consi-
derando haver Classe I quando se obser-
vasse um plano terminal dos segundos mo-
lares decíduos, recto; Classe II quando hou-
vesse um degrau distal e uma Classe III
quando existisse um degrau mesial.

As diferentes fases de dentição foram esta-
belecidas, tendo em conta os novos desafios
colocados pelo crescimento e desenvolvi-
mento em Estomatologia Pediátrica(9).

Considerou-se oclusão em dentição decí-
dua, após a oclusão do segundo molar tem-
porário e até à oclusão do primeiro molar
permanente. A fase de dentição mista ini-
cial e estável foi assumida desde a oclusão
do primeiro molar permanente e até aos 9
anos, inclusivé. Dos 10 aos 12 anos, conside-
ramos a fase de dentição mista tardia. As
crianças dos 13 aos 15 anos que foram ob-
servadas, foram incluídas na fase de denti-
ção permanente.

Inquiriram-se os pais das crianças mais pe-
quenas (do Infantário Público de Benfica e
da Escola Básica do 1º Ciclo Parque Silva
Porto) sobre hábitos de Saúde Oral e re-
curso ao tratamento ortopédico ou orto-
dôntico. Procedemos ao questionário di-
recto dos mesmos itens às crianças mais ve-
lhas (acima de 10 anos) que frequentavam a
Escola Básica nº 1 do 2º e 3º Ciclos de Telhei-
ras.

O método estatístico de McNemar, foi o utili-
zado quando houvesse até 26 diferenças. Tra-
tando-se de variáveis discretas (descontí-
nuas), justifica-se a sua aplicação por ser um
teste binomial, que se aplica a amostras em-
parelhadas, comparando as proporções das
respostas dicotomizadas de duas variáveis.
Quando houvesse mais de 26 observações al-
teradas foi feito o teste do Qui-quadrado,
considerando haver evidência estatística para
suportar a hipótese de diferenças (ou mudan-
ças significativas) na composição dos grupos,
quando o resultado indicasse um p <0,05.

O trabalho foi realizado em Lisboa, nas es-
colas referidas, no período de tempo que
decorreu de Novembro de 2003 a Março de
2004.

RESULTADOS

Passamos a apresentar os resultados obtidos
em cada uma das fases de dentição conside-
radas*:
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1- Dentição decídua (Infantário Público de
Benfica – Gráfico 5)

* Sexo masculino =M; Sexo feminino =F;
Ambos =Am; Valor total =Vt.

Classe I com “má-oclusão”= 33,33% M;
32% F; 32,76% Am

Classe II=39,39% M; 32% F; 36,21% Am

Classe III =3,03% M; 4% F; 3,45% Am

Vt=72,42%

2 – Dentição mista inicial e estável (Escola
Básica do 1º Ciclo Parque Silva Porto – Grá-
fico 6)

Classe I com má-oclusão = 42,86% M;
63,04% F; 53,41% Am

Classe II =35, 71% M; 23, 91% F;
29, 55% Am

Classe III=2, 38% M; 2, 17% F; 2, 27% Am

Vt=85,23%

3 – Dentição mista tardia (Escola Básica nº 1
do 2º e 3º Ciclos de Telheiras – Gráfico 7)

Classe I com má-oclusão = 37,04% M;
35,71% F; 36,29% Am

Classe II= 37,04% M; 30% F; 33,06% Am

Classe III =3,7% M; 8,57% F; 6,45% Am

Vt=75,80%

4 – Dentição permanente (Escola Básica nº 1
do 2º e 3º Ciclos de Telheiras – Gráfico 8)

Classe I com má-oclusão = 41,67% M;
30,56% F; 36,11% Am

Classe II=27,78% M; 25% F; 26,39% Am

Classe III = 8,33% M; 8,33% F; 8,33% Am

Vt=70,83%

De seguida apresentamos os resultados do
Inquérito efectuado aos pais e às crianças
acima dos 10 anos de idade, importantes
para este trabalho:
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Gráfico 5 – Expressão da “má-oclusão” dentária por sexo,
nas crianças em fase de dentição decídua do Infantário

Público de Benfica. Valor percentual.
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Gráfico 6 – Expressão da má-oclusão dentária por sexo,
nas crianças em fase de dentição mista inicial e estável

da Escola Básica do 1º Ciclo Parque Silva Porto.
Valor percentual.
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Gráfico 7 – Expressão da má-oclusão dentária por sexo,
nas crianças em fase de dentição mista tardia da Escola

Básica nº 1 do 2º e 3º Ciclos de Telheiras.
 Valor percentual.
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Gráfico 8 – Expressão da má-oclusão dentária por sexo,
nas crianças em fase de dentição permanente da Escola

Básica nº1 do 2º e 3º Ciclos de Telheiras.
 Valor percentual.
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A –  Recurso ao tratamento ortopédico ou
ortodôntico 

• Na dentição decídua – ausência de ca-
sos referidos 

• Na dentição mista inicial e estável –
3,41%

• Na dentição mista tardia – 20,8%

• Na dentição permanente – 38,36%

B – Razões invocadas para a colocação de
aparelho ortodôntico na Escola de Te-
lheiras

• Na fase de dentição mista tardia 

1ª - Estética (78,13%)

2 ª e 3ª- Fonética e Respiratória
(6,25%)

4ª - Mastigatória (3,13%)

• Na fase de dentição permanente

1ª - Estética (87,1%)

2ª - Mastigatória (12,9%)

3ª - Fonética (6,45%)

4ª - Respiratória – ausência de casos
referidos 

- Associação de uma ou mais razões –
Invocada em 12,5% das crianças em
fase de dentição mista tardia e em
9,68% na fase de dentição perma-
nente.

C – O tratamento ortodôntico das crianças
da Escola de Telheiras, em 88,89% dos
casos (48 em 54), foi realizado em clínica
privada.

DISCUSSÃO 

Apesar de serem escassos os trabalhos sobre
má-oclusão dentária realizados em Portu-
gal, mesmo assim, os valores de referência
que temos são diferentes dos nossos.

Resende  e Pedroso (10), em 1999, ao fazerem
um rastreio de cárie dentária numa popula-
ção escolar da região de Coimbra, constata-
ram que a mesma população apresentava
uma prevalência de 30% de más-oclusões
dentárias. Mais recentemente, em 2005,

Ventura(11), realizou um amplo estudo de
má-oclusão na dentição temporária em 627
crianças de Almada e Setúbal e encontrou
uma prevalência de 44% de má-oclusão
nesta fase de dentição, não dependendo do
sexo.

Os nossos valores de prevalência, muito
mais elevados, com o valor percentual mais
alto na dentição mista inicial e estável
(85,23%) e o valor mais baixo na dentição
permanente (70,83%), resultam de diferen-
ças nos protocolos utilizados. De comum o
facto de não haver diferença estatistica-
mente significativa de resultados obtidos
para ambos os sexos, em todas as fases de
dentição consideradas: dentição decídua
–χ2 = 0,4 com p=0,5; dentição mista inicial e
estável – χ2= 1,2 com p = 0,3; dentição mista
tardia –χ2 = 0,2 com p = 0,7; dentição per-
manente – χ2= 1,7 com p =0,2.

Recorremos ao protocolo da O.M.S. numa
tentativa de uniformizar resultados. Assim
obtivemos valores mais consentâneos com
os de Da Silva Filho e Col.(12), que observa-
ram 2.416 crianças de ambos os sexos e com
idades compreendidas entre os 7 e os 11
anos , na cidade de Bauru ( Brasil) , tendo
encontrado uma prevalência  de má-oclu-
são de 88,53%. Também Sfondrini e Col.(13),
examinaram 800 crianças de ambos os sexos
na cidade de Pavia (Itália) e encontraram
80,30% de casos de má-oclusão dentária,
com uma maior prevalência no sexo mascu-
lino (83%), quando comparada com a do
sexo oposto (77% nas raparigas).

A desarmonia associada à má-oclusão den-
tária foi a primeira razão invocada para o
recurso ao tratamento ortodôntico, por
causar grande preocupação estética que
atingiu o valor percentual mais elevado de
87,1% na dentição permanente.

Outras perturbações funcionais com valores
percentuais mais baixos (mastigatórias, fo-
néticas e respiratórias) também relaciona-
das com a má-oclusão dentária, são factores
de procura de tratamento ortodôntico. Este
tratamento é predominantemente reali-
zado na fase de dentição permanente
(38,36%), podendo quiçá pecar por tardio.
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O recurso ao tratamento ortodôntico po-
derá ser condicionado pelo factor econó-
mico, já que em 88,89% dos casos da Escola
de Telheiras foi realizado em clínica pri-
vada.

CONCLUSÕES

Como corolários de tudo o que anterior-
mente foi dito, podemos concluir que:

1- A má-oclusão dentária é um problema de
Saúde Pública Oral por interferir no bem –
estar físico mental e social.

2-Tem uma elevada prevalência e promove
um importante recurso ao tratamento orto-
dôntico.

3- Exige um grande esforço económico fa-
miliar.

4- Deve ser objecto de estudos mais deta-
lhados, uniformes e de âmbito Nacional.

5-Deve ainda, ser considerada nos progra-
mas públicos de prevenção e tratamento
em Saúde Oral do Ministério da Saúde.

Nota: Esta é uma parcela dum trabalho de
Investigação em curso, de que daremos
mais notícia, proximamente. 
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Embora o tema das candidíases orais possa
parecer à primeira vista um tema déjà vu, a
verdade é que nos últimos anos se têm veri-
ficado avanços importantes no seu conheci-
mento.

_ De estar classicamente associada à infân-
cia, aos idosos e ao uso de próteses dentá-
rias, esta doença passou a ser uma mani-
festação comum noutros grupos de doen-
tes1, tendo a sua incidência sofrido um au-
mento de cerca de 300% nas últimas duas
décadas2;

_ A candidemia representa actualmente a
quarta causa mais frequente de septicé-

mia nosocomial nos Estados Unidos3. Este
dado é importante se tivermos em conta
que o principal ponto de partida destas in-
fecções sistémicas é a colonização pré-hos-
pitalar por Candida, nomeadamente oro-
faríngea.

O género Candida

As candidíases orais são provocadas por
fungos do género Candida. No quadro 1 po-
demos ver a sua classificação taxonómica
completa, estabelecida por Berkhout em
1921.

Vasco Viana da Silva
Assistente Hospitalar Eventual de Estomatologia do Hospital São Marcos – Braga.

Sumário: 

A candidíase é a patologia fúngica da cavidade oral mais frequente no Homem, e tem, por
isso, sido a mais estudada.

Como resultado desses estudos têm sido feitos avanços consideráveis no conhecimento dos
diferentes aspectos desta patologia, desde a biologia fúngica até ao tratamento e prognós-
tico.

O presente artigo procura fazer uma revisão actualizada do tema da candidíase da cavidade
oral.

Este tema foi apresentado na 5ª Reunião Científica Anual da AMEP, a 7 de Abril de 2006, em
Portimão.

Palavras-chave: candidíase, Candida, genoma, HIV, SIDA, tratamento antirre-
troviral de alta eficácia, testes de sensibilidade in vitro,
antifúngicos.

Summary:

Candidiasis is the most frequent fungic infection in human’s oral cavity, and is, for that rea-
son, the most studied.

As a result of those studies considerable progress has been made towards the knowledge of
the different aspects of that pathology, from fungic biology to treatment and prognosis. 

The aim of the present article is to make an updated revision on the issue of oral candidiasis.

This theme was presented at the “5ª Reunião Científica Anual da Associação dos Médicos Es-
tomatologistas Portugueses”, on the 7th April 2006, in Portimão.

Key words: candidiasis, Candida, genomics, HIV, AIDS, highly active antiretro-
viral therapy, in vitro susceptibility tests, antifungal agents.



O género Candida tem muitas espécies: eu
consegui encontrar 299 espécies diferentes,
das quais apenas uma pequena minoria
pode colonizar ou infectar o Homem. De to-
das estas, a principal em termos de impor-
tância clínica é, sem sombra de dúvida, a
Candida albicans.

Em termos de biologia fúngica, nos últimos
anos foram dados avanços muito importan-
tes. A Candida albicans foi o primeiro fungo
zoopatogénico a ter o seu genoma comple-
tamente sequenciado4, sequência essa que
se encontra disponível na íntegra na inter-
net para quem a quiser consultar5. Este tra-
balho teve início em 1996, logo após a se-
quenciação do genoma do Saccharomyces
cerevisiae (a levedura da cerveja), este sim,
o primeiro fungo de todos a ser estudado.

Chegaram a um total de 6354 genes. Em
comparação, o número total de genes do
genoma humano é de cerca de 25.000. Esta
diferença em termos de números não pa-
rece, no entanto, ter muita importância, se-
não o arroz seria uma entidade superior,
com os seus cerca de 50.000 genes!

A disponibilização da sequência genómica
da C. albicans está a possibilitar uma grande
quantidade de experiências que poderão,
no futuro, levar à descoberta dos genes im-
plicados na viabilidade e virulência do mi-
crorganismo, assim como a descoberta de
moléculas-alvo potenciais para novos agen-
tes antifúngicos4. Mas a verdade é que este
processo de síntese de novos fármacos

ainda não deu, até à data, qualquer fruto.
Na verdade, dos antifúngicos mais recente-
mente introduzidos na prática clínica, ne-
nhum foi descoberto a partir de investiga-
ções baseadas no genoma fúngico6.

A Candida faz parte da microflora da cavi-
dade oral em cerca de 40-60% da popula-
ção7, localizando-se principalmente a nível
das mucosas jugais, pavimento da boca e
face dorsal da língua8. A C. albicans repre-
senta entre 60 a 80% das espécies.

Os hóspedes susceptíveis, ou com factores
de risco, podem infectar-se a partir da sua
própria microflora, originando as infecções
endógenas9. Mas há também infecções de
origem claramente exógena, quase sempre
nosocomiais, através da manipulação de ca-
teteres, de dispositivos intravasculares ou
alimentação parenteral10-16.

Nestes casos, um dos principais veículos de
transmissão das infecções são as mãos do
pessoal hospitalar17-19. Em relação a este as-
pecto, eu descobri um artigo chileno20 que
se debruçou sobre a prevalência de fungos
nas mãos dos alunos de medicina compara-
tivamente às dos alunos de engenharia,
portanto, não relacionados com a saúde. Di-
vidiram os estudantes em 3 grupos, de
acordo com os anos de estudo, em ciclo bá-
sico, onde não há contacto com doentes, ci-
clo pré-clínico, quando começam a ter con-
tacto com os doentes, e em ciclo clínico, em
que grande parte da sua actividade ocorre
nas enfermarias. Chegaram à conclusão que

14

C a n d i d í a s e  O r a l

Classificação taxonómica

Candida albicans
Robin Berkhout, 1921

Homem
Lineu, 1758

Reino: Fungi
Filo: Ascomycota
Classe: Ascomycetes
Ordem: Saccharomycetales
Família: Saccharomycetaceae
Género: Candida
Espécie: Candida albicans

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Classe: Mammalia
Subclasse: Theria
Infraclasse: Eutheria
Ordem: Primates
Família: Hominidae
Género: Homo
Espécie: Homo sapiens

Quadro 1. Classificação taxonómica da Candida e do Ser Humano.



a prevalência de colonização das mãos por
leveduras vai aumentando ao longo do
curso nos alunos de medicina, enquanto nos
de engenharia permanece igual. Nos alunos
do ciclo básico é igual nos 2 cursos, mas de-
pois vai aumentando nos de medicina, o
que sugere uma associação directa entre a
permanência do aluno no meio hospitalar e
a colonização de leveduras nas mãos. Estes

dados reforçam a necessidade da reeduca-
ção da lavagem das mãos como meio im-
prescindível para evitar as infecções nosoco-
miais.

Os factores de risco para as candidíases
orais são vários, e podem dividir-se em três
grandes grupos: os relacionados com o hos-
pedeiro, com o ambiente e com o próprio
microrganismo (quadro 2).

De um modo geral, todos estes factores são
bem conhecidos, por isso vou chamar a
atenção para apenas alguns deles.

Apesar da relação com a diabetes ser defen-
dida desde há muito tempo, a verdade é
que os trabalhos comparativos realizados
não foram capazes de demonstrar, de
forma concludente, uma maior colonização
por Candida nos doentes diabéticos1.

As deficiências nutricionais intervêm como
cofactores através do aparecimento de ano-
malias no epitélio e alterações em alguns
processos imunológicos celulares, na res-
posta de anticorpos e na fagocitose1.

As dietas ricas em hidratos de carbono for-
necem grandes quantidades de nutrientes
para o crescimento da Candida21.

Qualquer deficiência imunitária, seja por
doença seja por tratamentos, favorece tam-
bém a infecção22-24.

O próprio stresse é uma causa frequente-
mente esquecida de imunodepressão tem-
porária, devido à regulação neuroendó-
crina que consegue modular de forma notá-
vel o sistema imunitário25.

O tabaco aumenta a queratinização epite-
lial, diminui a concentração de IgA na saliva
e deprime a função dos polimorfonucleares:
todos estes aspectos podem favorecer o
crescimento oral da Candida. No entanto, a
relação entre tabaco e colonização por Can-
dida ainda não foi firmemente estabele-
cida. Ainda assim, o hábito de fumar parece
associar-se a uma pior resposta ao trata-
mento antifúngico22,24.
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Hospedeiro

Extremos etários
Gravidez
Irritação da mucosa
Antibióticos
Corticóides e citotóxicos
Defs. nutricionais (Fe, Folatos, Vits. A, B1, B2, B12 e C)
Hidratos de carbono
Diabetes Mellitus (?)
Def. de células T
Stresse
Tabaco

Microorganismo

Aderência
Hidrofobia da superfície celular
Dimorfismo
Fenómenos moleculares

Meio ambiente Saliva (quantidade e qualidade)

Quadro 2. Factores de risco de candidíase oral.



A saliva constitui um elemento antifúngico
de primeira ordem, uma vez que tem uma
função de limpeza mecânica que dificulta a
aderência do fungo e um poder antifúngico
decorrente dos seus componentes protei-
cos: lisozima, lactoferrina, lactoperoxidases
e glicoproteínas. Os anticorpos anti-Can-
dida presentes na saliva são do tipo IgA se-
cretor, e actuam inibindo a aderência da
Candida à mucosa oral. Logo, todas as situa-
ções que reduzem a produção de saliva fa-
vorecem o aparecimento das candidíases
orais22,26.

Fisiopatologia

O grande risco, ou problema, das candidía-
ses orais é a sua disseminação sistémica,
uma vez que na cavidade oral normalmente
não dão sequer grandes queixas. Como é
que se produzem, então, as infecções fúngi-
cas invasoras?

Quando as defesas naturais do hóspede es-
tão debilitadas, de forma local ou sistémica,
a Candida pode desenvolver infecção em
qualquer localização, através da utilização
de uma série de factores de virulência. 

A aderência da Candida à mucosa é prova-
velmente um passo inicial importante na
sua patogenia27,28. Essa aderência depende
de vários factores, entre os quais a capaci-
dade de alterar a sua morfologia para se
adaptar aos microambientes donde se en-
contra, como a formação de estruturas tu-
bulares, hifas ou pseudomicélios (figura 1),
as actividades enzimáticas extracelulares,
nomeadamente da fosfolipase e das protea-
ses (basicamente as aspartil proteases)29, os
carbohidratos, o pH e a temperatura30-36.

Figura 1. Estruturas tubulares de Candida: pseudomicélios
(a) e hifas (b).

Depois, a invasão produz-se em áreas de so-
lução de continuidade da superfície mu-
cosa, como acontece, por exemplo, na qui-
mioterapia, na cirurgia ou perante défices
estruturais próprios da idade avançada, e é
facilitada por uma resposta imune defi-
ciente (por neutropenia, défice de imuni-
dade celular ou má-nutrição) e, provavel-
mente, por uma vantagem “ecológica” por
sobrecrescimento local pelo uso de antibac-
terianos ou antivíricos15.

Pelo contrário, a presença de outros micror-
ganismos exerce um controlo sobre a densi-
dade da população de leveduras37,38 através
de dois mecanismos:

_ Reduzindo a população de leveduras
através de factores antimicrobianos se-
cretados, potenciais de oxi-redução e
competição pelos nutrientes disponí-
veis39;

_ Inibindo a aderência da Candida à mu-
cosa40.

Dentre os factores antimicrobianos temos o
ácido láctico, que é um potente inibidor da
Candida albicans. Portanto, a presença de
microrganismos produtores de ácido lác-
tico, nomeadamente os Lactobacillus aci-
dophilus e os L. casei provocam uma redu-
ção da aderência da Candida a células da
mucosa oral in vitro21, ou seja, todos aque-
les produtos comerciais que contêm L. casei,
alimentos denominados actualmente como
“funcionais” ou “probióticos”, são mesmo
protectores das infecções gastrointestinais,
e este efeito está mesmo cientificamente
comprovado, afinal não é só publicidade!

Manifestações clínicas

Relativamente às apresentações clínicas, ac-
tualmente consideram-se as seguintes for-
mas:

• Candidíase pseudomembranosa (agu-
da/crónica);

• Candidíase eritematosa (aguda/crónica);

• Candidíase hipertrófica (leucoplásica);
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• Lesões associadas:

• Queilite angular;

• Estomatite por próteses dentárias;

• Glossite rombóide mediana1.

A Candida pode estar também implicada no
eritema gengival linear, na periodontite ne-
crótica e na queilite exfoliativa, processos
descritos na infecção pelo HIV, apesar do
seu papel exacto ainda não estar clara-
mente definido24,41.

A forma pseudomembranosa (figura 2) é a
forma melhor conhecida, embora já não
seja a mais frequente: a forma eritematosa
e a queilite angular são actualmente as
mais frequentes. Localiza-se principalmente
a nível do vestíbulo e palato mole.

Caracteriza-se por umas placas brancas que
se desprendem facilmente, deixando um
leito eritematoso ou ulcerado, com uma
mucosa adjacente de aparência normal. Na
maioria dos casos a sintomatologia é mí-
nima, embora possa dar dor, ardência ou
disfagia1.

A forma eritematosa (figura 3) representa
actualmente a forma clínica mais comum,
quer nos imunocompetentes quer nos imu-
nodeprimidos, afectando principalmente o
palato e o dorso da língua. É comum nos
HIV+, nos doentes com xerostomia e nos
que estão a tomar antibióticos de largo es-
pectro.

As circunstâncias em que a candidíase oral
se manifesta como pseudomembranosa ou
eritematosa ainda permanecem desconhe-
cidas1. 

A forma hipertrófica (figura 4) é a mais
rara, mas em 10-15% dos casos evolui para
displasia e eventualmente para carcinoma.
A controvérsia actual relativamente a esta
forma clínica é a da questão de se tratar, de
facto, de uma forma clínica de candidíase
ou da simples colonização de uma lesão de
leucoplasia por Candida, o que poderá ex-
plicar o potencial maligno que lhe é atribu-
ída. A distinção entre estas duas entidades
poderá ser feita pela detecção de Candida
em exame histológico e pelo seu total desa-
parecimento após tratamento antifúngico.

Relativamente às lesões associadas, a quei-
lite angular (figura 5-a) nem sempre é pro-
duzida por Candida, motivo pelo qual é
considerada apenas como uma lesão asso-
ciada. Em muitos casos trata-se de uma in-
fecção mista, onde também intervêm bacté-

A s s o c i a ç ã o  d o s  M é d i c o s  E s t o m a t o l o g i s t a s  P o r t u g u e s e s

17

Figura 2. Candidíase oral – forma pseudomembranosa.

Figura 4. Candidíase oral – forma hipertrófica.

Figura 3. Candidíase oral – forma
eritematosa.



rias, nomeadamente o Staphylococcus au-
reus22-24,42. Caracteriza-se por uma inflama-
ção, muitas vezes com fissuras, das comissu-
ras labiais.

A estomatite por próteses dentárias (figura
5-b) pode apresentar vários aspectos clíni-
cos, desde um eritema punctiforme até um
crescimento hiperplásico. Trata-se de um
processo de etiologia multifactorial, onde
pode estar envolvida a infecção por Can-
dida. As próteses dentárias removíveis são
um factor muito importante, porque alte-
ram as condições da mucosa oral, produ-
zindo lesões por microtraumatismos, difi-
cultando a chegada dos anticorpos saliva-
res, determinando a redução do pH salivar e
proporcionando um meio anaeróbio que
favorece a proliferação dos fungos1.

A glossite rombóide mediana (figura 5-c) é
uma patologia que ainda apresenta algu-
mas controvérsias relativamente à sua etio-
patogenia exacta, mas em muitos casos
trata-se de uma lesão crónica provocada
por Candida. É mais frequente no sexo mas-
culino, em fumadores e diabéticos, e res-
ponde de forma irregular ao tratamento
antifúngico22-24.

Os doentes HIV+ são um caso muito espe-
cial, uma vez que foram estes os grandes
responsáveis pelo aumento exponencial de
casos de candidíase oral dos últimos anos. A
candidíase oral foi descrita como doença as-
sociada nos primeiros casos publicados de
SIDA, em Junho de 1981 em Los Angeles43, e

é a infecção fúngica mais frequente nestes
doentes8: considera-se que até 90% dos do-
entes sofrerão pelo menos um episódio de
candidíase orofaríngea22-24,44-46. A prevalên-
cia relativa das diferentes formas clínicas
tem vindo a alterar-se, principalmente
desde a introdução da terapia antirretrovi-
ral de alta eficácia, sendo actualmente,
como já vimos, a forma eritematosa a mais
frequente.

A introdução da terapia antirretroviral de
alta eficácia, que associa aos antirretrovirais
os inibidores das proteases, trouxe várias
consequências:

_ Reduziu significativamente a prevalên-
cia da maioria das infecções oportunis-
tas, incluindo a candidíase oral47,48, de-
vido basicamente a dois efeitos:

• Recuperação da função imunitária,
com melhoria das contagens dos
CD4+;

• Redução da carga viral48,49.

_ Permitiu a resolução clínica de casos de
candidíases refractárias ou resistentes
aos azóis (devido ao uso generalizado
dos antifúngicos para profilaxia, princi-
palmente com o fluconazol)50

_ Por outro lado, trouxe também alguns
dilemas, como a retirada ou não do
tratamento de manutenção em doen-
tes curados de uma micose sistémica e
que apresentam uma boa resposta vi-
rulógica e imunológica ao tratamento
antirretroviral51.

A candidíase oral, como tal, não é uma do-
ença mortal, mas a sintomatologia que
pode provocar pode tornar desagradável e
dolorosa a alimentação, o que leva à dimi-
nuição do apetite que pode ser fatal naque-
les doentes que necessitam de uma inges-
tão hipercalórica, como é o caso dos doen-
tes HIV+. Além disso, pode ser a porta de
entrada para outras formas de candidíases
sistémicas mais graves, como já vimos1.
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Figura 5. Lesões associadas
à Candida:
a – Queilite angular;
b – Estomatite por
próteses dentárias;
c – Glossite rombóide
mediana.



Diagnóstico

O diagnóstico é basicamente clínico, mas a
confirmação é laboratorial.

O patologista pode servir-se, basicamente,
de 3 métodos de estudo2:

• Citologia
• Biópsia
• Autópsia

A citologia (figura 6) é um método muito
útil, principalmente no caso de doentes gra-
ves que necessitem de um tratamento pre-
coce e específico. Consegue diagnosticar di-
ferentes tipos de fungos de forma rápida
através da observação directa. O género
Candida é um dos tipos de fungos que po-
dem ser identificados de forma rápida e
precisa com um mínimo de experiência52-55.

A biópsia (figura 7) é a técnica mais fre-
quentemente utilizada. O problema é que,
como o protocolo de manipulação da amos-
tra implica a fixação, inclusão, corte, colora-
ção, etc, os resultados são mais demorados.

Permite, não só, identificar o agente pato-
génico mas também as alterações histopa-
tológicas produzidas, podendo tipificar as
lesões em granulomatosas (as mais caracte-
rísticas), necróticas ou purulentas, bem
como a resposta orgânica que produzem
nos tecidos56,57. Nestes casos é muito impor-
tante valorizar o potencial imunológico do
doente, uma vez que um défice de defesas
condiciona o grau de resposta do orga-
nismo perante estes patogéneos. Um fungo
é considerado patogénico quando provoca
lesão tecidular2. 

De um modo geral, as amostras são recebi-
das num fixador, geralmente o formol a
10%, mas a situação ideal é a observação
das amostras a fresco, porque desta forma é
possível:

• Realizar extensões citológicas;

• Efectuar técnicas de imunofluorescência;

• Fazer culturas

• Conservar fragmentos em congelação
para estudo posterior, sem necessidade
de efectuar novas colheitas58.

No entanto, na maior parte dos casos não
está indicada a realização de biópsias diag-
nósticas. As indicações para a sua realização
serão as seguintes:

• Sempre que exista um diagnóstico dife-
rencial difícil;

• Casos de candidíase hipertrófica (sem-
pre!);

• Quando o processo não responde ao
tratamento59.

A autópsia é o terceiro método de estudo,
que facilita o estudo mais completo e deta-
lhado da doença2, só que apresenta, no en-
tanto, o forte inconveniente de fazer ape-
nas diagnósticos à posteriori!

Além dos estudos anatomopatológicos te-
mos outros, nomeadamente o estudo mi-
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Figura 6. Candidíase oral – citologia corada pela hemato-
xilina + eosina.

Figura 7. Candidíase oral – Corte histo-
lógico corado pela hematoxilina + eo-
sina, onde é possível observar a invasão
tecidular por leveduras e hifas.



crobiológico através da cultura dos fungos
(figura 8). A cultura permite a identificação
do fungo até à espécie e, além disso, per-
mite também os estudos de sensibilidade in
vitro aos antifúngicos. Como contrapartida,
é o método mais lento, uma vez que é inca-
paz de dar resultados em menos de 24h. O
tempo de crescimento fúngico está geneti-
camente determinado, sendo a média, para
o género Candida, de cerca de 3 dias60.

Um aspecto importante a ter em conta é o
facto da detecção de Candida na cavidade
oral não implicar infecção, uma vez que é
um comensal habitual. Para estabelecer o
diagnóstico definitivo seria necessário iden-
tificar a invasão tecidular pela Candida. É
por este motivo que um resultado negativo
na cultura tem mais valor para excluir a in-
fecção do que um resultado positivo para a
confirmar1.

Depois temos uns métodos de identificação
rápida, mas que ainda não estão disponíveis
de forma generalizada, como:

• Técnicas serológicas61;

• Métodos enzimáticos62-65;

• Testes imunológicos de aglutinação em
látex66;

• Técnicas de biologia molecular66.

Tratamento 

Em relação ao tratamento, estão também a
ocorrer mudanças nos últimos anos, quer no
que diz respeito ao aparecimento de novos
fármacos, quer ao aparecimento de novas

formulações de fármacos já existentes, no-
meadamente em relação à anfotericina B
ou ao próprio itraconazol67.

A observação da figura 9 dá-nos uma ideia
da história da descoberta dos fármacos anti-
fúngicos.

O primeiro a aparecer foi a Nistatina, por
volta de 1950. Depois foi a anfotericina B,
em 1955. O fluconazol surgiu em 1990, e
posteriormente fê-lo o itraconazol. As dife-
rentes formulações lipídicas da anfotericina
B foram desenvolvidas na década de 90, e
foi apenas já neste século que surgiram o
voriconazol e a caspofungina, revolucio-
nando o tratamento das infecções fúngicas
invasoras. Estão ainda para ser comerciali-
zados uma série de novos fármacos: uns são
novos elementos de classes de fármacos já
existentes, como os triazóis posaconazol, ra-
vuconazol e albaconazol, e as equinocandi-
nas micafungina, anidulafungina e amino-
fungina68,69 e depois outros fármacos com-
pletamente novos, como o icofungipen70-72,
que é um derivado sintético de um β-amino-
ácido, que não apresenta resistência cru-
zada com os outros antifúngicos, e o myco-
grab73-75, que é um anticorpo recombinante
humano contra uma molécula fúngica.

As infecções fúngicas, como qualquer outra
infecção, podem ser tratadas de forma em-
pírica (quando há apenas suspeita de infec-
ção) ou específica (perante uma infecção
confirmada). Sem dúvida, o tratamento es-
pecífico é o que permite um uso mais racio-
nal dos fármacos77, mas para isso é obvia-
mente necessária a identificação do micror-
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Figura 8. Colónias de Candida em cultura.

Figura 9. História da descoberta dos fármacos antifúngi-
cos 67.



ganismo e, como acabamos de ver, isso só
será necessário em situações muito pontu-
ais. Logo, a maioria dos tratamentos são
empíricos.

O tratamento implica sempre:

• Correcção ou controlo dos factores pre-
cipitantes;

• Higiene oral cuidada;

• Utilização de fármacos antifúngicos.

Em relação ao mecanismo de acção destes
fármacos, temos de ter em mente dois as-
pectos da biologia dos fungos. Por um lado
têm ergosterol, e não colesterol, na mem-
brana plasmática; por outro, têm uma pa-
rede celular.

Há duas classes de antifúngicos que actuam
sobre o ergosterol: os polienos, que são ca-
pazes de se unir ao ergosterol e assim alterar
a permeabilidade da membrana plasmática,
e os azóis, que actuam inibindo a enzima la-
nosterol 14α-desmetilase, bloqueando a
conversão do lanosterol em ergosterol.

Dentro dos polienos, o primeiro a estar dis-
ponível, e que continua a ser muito eficaz,
foi a nistatina, que não é absorvida por via
oral exercendo, por isso, uma acção tópica.
Tem, por isso, o inconveniente de ter que
ser aplicada 4 a 5 vezes por dia. Além disso,
tem um sabor desagradável, e para o disfar-
çar, as formulações orais têm açúcar, o que é
uma desvantagem naqueles doentes com
grande risco de cáries como, por exemplo,
os irradiados da cabeça/pescoço. Há, no en-
tanto, uma formulação tópica que não
apresenta este inconveniente, e que até se
mostrou mais eficaz que as formulações
orais, que são os óvulos vaginais78, mas que
não são normalmente prescritos por moti-
vos óbvios.

O outro polieno é a anfotericina B, que
também não é absorvida por via oral, sendo
utilizada por via endovenosa.

É dos antifúngicos de mais amplo espectro
de acção. Há, no entanto, dentro do género
Candida, algumas excepções importantes,
como a maior parte das C. lusitaniae e algu-
mas C. glabrata, guilliermondii, lipolytica e

tropicalis. Parece que o mecanismo de resis-
tência é a presença de uma menor quanti-
dade de ergosterol nas suas membranas
plasmáticas79,80.

A maior desvantagem deste fármaco é a
alta incidência de reacções adversas, a mais
importante das quais é a nefrotoxicidade.
Foi precisamente devido a este problema
que foram desenvolvidas as novas formula-
ções lipídicas da anfotericina B, que são a
anfotericina B lipossómica, a de dispersão
coloidal e a complexo lipídico. No entanto,
devido aos seus elevados preços e activida-
des semelhantes, não substituíram ainda
definitivamente a formulação convencio-
nal, que é a anfotericina B desoxicolato76,77.

Dentro dos azóis temos vários compostos.

Estes dividem-se em imidazóis e triazóis de
acordo com o número de azotos presentes
no anel imidazólico81,82.

O clotrimazol e o miconazol são usados por
via tópica. A formulação em gel oral do mi-
conazol obtém bons resultados nas crianças,
porque permite um contacto mais prolon-
gado com a mucosa do que as suspensões
orais.

Os outros utilizam-se por via sistémica.

O fluconazol é activo contra a maioria das
espécies de Candida: há, no entanto, algu-
mas excepções importantes, como grande
parte das estirpes de C. glabrata e krusei83.
Devido ao uso generalizado que se fez
deste fármaco para profilaxia em doentes
imunodeprimidos, nomeadamente doentes
HIV+ e transplantados de medula óssea, co-
meçaram a surgir também estirpes de Can-
dida albicans responsáveis por formas clíni-
cas de candidíase oral crónicas rebeldes ao
tratamento84-87.

O itraconazol tem uma excelente actividade
contra a grande maioria das espécies de
Candida, inclusivamente muitas das resis-
tentes ao fluconazol. Existe agora uma for-
mulação em solução oral, em ciclodextrina,
que permite uma absorção oral mais previsí-
vel do que a obtida com as cápsulas, cuja
absorção depende da acidez gástrica76.
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O voriconazol é o triazol de mais amplo es-
pectro antifúngico. É activo contra todas as
espécies de Candida88-91. É considerado
como tratamento de salvamento em candi-
díases refractárias, mesmo à anfotericina B,
com taxas de sucesso da ordem dos 55%92.
Pode ser usado por via oral ou parentérica.

A incidência de efeitos laterais é baixa com
este grupo de fármacos, sendo considera-
dos seguros e bem tolerados. O voriconazol
tem, no entanto, um efeito lateral caracte-
rístico, que é uma perturbação reversível da
visão que pode surgir em até 30% dos do-
entes93.

Apresentam, no entanto, interacções farma-
cológicas importantes devido à sua metabo-
lização hepática, sendo influenciados pelos
inibidores e indutores das enzimas depen-
dentes do sistema do citocromo P450, nome-
adamente antituberculosos, antiepilépticos,
anticoagulantes orais, citotóxicos, etc.

Em relação aos mecanismos de resistência
aos azóis, estes devem-se basicamente a
dois fenómenos:

_ Menor susceptibilidade da enzima-alvo
à inibição pelo fármaco, o que acon-
tece principalmente com a C. krusei em
relação ao flu e itraconazol, apesar da
sua susceptibilidade ser muito maior
em relação ao voriconazol94;

_ Incapacidade do fármaco atingir con-
centrações adequadas no local de ac-
ção, quer seja através da existência de
barreiras à permeabilidade ou, alterna-
tivamente, à presença de sistemas de
bombeamento do fármaco para fora
da célula95-97.

Em relação à parede celular, sobre ela actua
a mais recente classe de antifúngicos, as
equinocandinas, cujo primeiro e principal
representante é a caspofungina98. Inibe a
síntese do (1-3)-β-D-glucano, que é um com-
ponente essencial da parede celular dos
fungos99,100. É utilizada exclusivamente por
via endovenosa e o seu espectro antifún-
gico é muito amplo, abarcando todas as es-
pécies de Candida76. É um fármaco muito
seguro, com poucos efeitos laterais101.

Por fim, existe ainda a flucitosina, que é um
derivado da citosina e que funciona, por-
tanto, como um antimetabolito. Tem tam-
bém um amplo espectro de acção mas de-
vido aos seus frequentes, e importantes,
efeitos laterais não é usada frequente-
mente3.

O tratamento das candidíases orais deve ter
em conta o estado imunológico do doente
(figura 10).

É normalmente fácil em doentes imuno-
competentes ou com imunodepressões li-
geiras, onde o tratamento inicial se faz por
via tópica, com a nistatina ou com o mico-
nazol1. Já quando é extensa, em doentes
imunodeprimidos com infecções recorren-
tes ou em casos de candidíase esofágica, o
tratamento de eleição é por via oral, com
fluconazol 100mg/dia durante 7-10 dias.
Nestes casos, o itraconazol apresenta resul-
tados semelhantes102.

Em alguns casos mais graves tem mesmo
que se instaurar um tratamento profilático
com azóis, apesar do risco real do desenvol-
vimento de candidíases multirresistentes. É
por este facto que actualmente não se reco-
menda profilaxia primária, nem tratamen-
tos de manutenção, nas candidíases muco-
sas, por não ameaçarem a vida do doente,
pela sua potencial toxicidade, interacções
farmacológicas e desenvolvimento de for-
mas clínicas multirresistentes103.

O desenvolvimento de resistências é mesmo
a principal causa do fracasso terapêutico.
Nestes casos deveremos pensar em usar ou
o voriconazol ou a anfotericina B.
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Figura 10. Esquema de tratamento da candidíase oral.



Uma palavra apenas em relação aos testes
de sensibilidade in vitro aos antifúngicos.

A previsão do resultado clínico para um
doente com uma infecção micótica é fre-
quentemente uma questão difícil, na qual
intervêm muitos factores, sendo a sensibi-
lidade do agente aos antifúngicos apenas
um deles. Muitos outros factores intervêm
no processo, nomeadamente as caracterís-
ticas farmacocinéticas do fármaco, a loca-
lização da infecção, factores relacionados
com o hospedeiro (como o estado imuno-
lógico, a adesão à terapêutica, a presença
de cateteres, etc) e o próprio agente pa-
togénico. É por este facto que o seu valor
preditivo é baixo, apesar de normalmente
ser considerado como sendo muito alto.

Há vários motivos que podem explicar o
insucesso do tratamento com um fármaco
que se mostrou eficaz in vitro, como a in-
capacidade de atingir concentrações ade-
quadas no local da infecção (por razões
que vão desde a má adesão à terapêutica
até à má penetração do fármaco no local
da infecção) e a inadequada resposta do
hospedeiro para eliminar os fungos que
foram atenuados pelo fármaco (não nos
esqueçamos que, por exemplo, os azóis
são fundamentalmente fungistáticos, e
não fungicidas!). Também há várias ra-
zões que podem explicar o sucesso do tra-
tamento com um agente que se mostrou
ineficaz in vitro, como: efeitos subinibitó-
rios de um agente, mas que são suficien-
tes para permitir a sua eliminação por
parte do hospedeiro, até mesmo ao cresci-
mento, em cultura, de uma espécie que
afinal não é a responsável pela infecção, o
que é frequente, não nos esqueçamos que
a cavidade oral é tudo menos um meio as-
séptico.

Os testes mais bem estabelecidos são em
relação às candidíases orofaríngeas por
Candida albicans, sendo limitados para as
infecções provocadas pelas espécies não-
albicans e para as infecções invasoras104.
Nestes casos, a susceptibilidade dos dife-
rentes microrganismos pode ser prevista

com base na sua identificação até à espé-
cie: é por esta razão que a prioridade
mais importante é a classificação em albi-
cans e não-albicans, devido às suas sus-
ceptibilidades variáveis aos antifúngicos66.

De tudo isto, parece que as indicações
para a realização destes testes se limitam
aos casos de:

• Candidíases invasoras graves que im-
ponham risco de vida ao doente;

• Doentes HIV+ com candidíases orofa-
ríngeas refractárias ao tratamen-
to105,106.

Estas reflexões sobre os testes de sensibili-
dade aos antifúngicos levaram um micro-
biologista da Janssen a expressar, num ar-
tigo de opinião, a seguinte afirmação107:

“Os testes de sensibilidade só conseguem
prever a forma de tratar um tubo de en-
saio infectado.”

Em relação à prevenção, esta faz-se basi-
camente através de 3 aspectos:

• Evitar/corrigir os factores predispo-
nentes;

• Praticar uma higiene oral cuidadosa;

• Utilizar antissépticos orais à base de
clorohexidina108.

Perspectivas futuras

Em termos de perspectivas futuras, ape-
nas 2 aspectos.

Vacinas: o maior conhecimento da res-
posta imune aos antigénios fúngicos a ní-
vel das mucosas permitirá, no futuro, o
desenvolvimento de vacinas e, inclusive, a
utilização da flora bacteriana oral modifi-
cada geneticamente para sintetizar e se-
cretar anticorpos anti-Candida109.

Biochips: o principal repto em termos de
diagnóstico micológico continuará a ser a
identificação rápida e eficaz de um nú-
mero cada vez maior de fungos patogéni-
cos para o ser humano. Uma destas estra-
tégias, que já está a ser estudada noutros
campos da Medicina, é a utilização de bi-
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Disfunção Craniomandibular com Apinhamento
Caso Clínico

31

Introdução

À Disfunção Cranio-mandibular é cada vez
mais reconhecida uma etiologia multifac-
torial. No presente caso clínico o trata-
mento ortognático inicia-se pelo diagnós-
tico e tratamento conservador da disfun-
ção crânio-mandibular por recurso, nome-
adamente, a uma férula de estabilização.
Este procedimento permitiu-nos também
um apuramento diagnóstico na vertente
ortodôncica que constituía o motivo da
consulta.

Tentámos com a introdução de um melhor
equílibrio oclusal criar maior harmonia de
funcionamento de todo o sistema mastiga-
tório, estabilizando ou diminuindo a dete-
rioração articular bem como as queixas 
dolorosas musculares de origem parafun-
cional.

Caso Clínico

Motivo de Consulta
Correcção dos dentes tortos,  por vezes difi-
culdade em abrir a boca,  estalidos no ou-
vido direito, com dor local.

Anamnése
I.C.P.G., sexo feminino, 27anos, raça caucasi-
ana, solteira, operadora de computador, 
residente no concelho de Lisboa, apresen-
tando queixas de cefaleias temporo-parie-
tais

bilaterais de intensidade moderada, com
frequência quase diária,  ressalto da ATM à
direita, bloqueio esporádico da abertura
bucal, dor na região préauricular direita 
irradiando ao ângulo da mandíbula, asso-
ciada a sobrecarga funcional.

Maria João Costa
Assistente Hospitalar Graduada, Serviço de Estomatologia, Centro Hospitalar de Lisboa, Hospital de S.José

Maria Rosário Marques
Assistente Hospitalar, Serviço de Estomatologia, Centro Hospitalar de Lisboa, Hospital de S.José

Jorge Manuel Pinheiro
Assistente Hospitalar Graduado, Serviço de Estomatologia, Hospital de D. Estefânia

Resumo:

A disfunção crânio-mandibular constitui um quadro clínico frequente, atingindo com maior
prevalência o sexo feminino.

Os autores apresentam um caso de uma mulher de 27 anos, que procurou a nossa consulta
por alterações estéticas dentárias e em que se procedeu ao equilíbrio da disfunção crânio-
mandibular préviamente ao tratamento ortodôncico.

Palavras chave: disfunção crânio-mandibular, ortodoncia.

Summary

The craniomandibular disfuncion is a frequent disease, more prevalent in women.

The authors present a case of a 27 years old woman, that come to our institution for aesthe-
tics dental reasons and were we procede to the balance of the craniomandibular disfuncion
previously to the orthodontic treatment.

Key words: atm disease, orthodontics.



Antecedentes Pessoais
Sem patologias dignas de registo.

Sem história de traumatismos.

Hábitos
Bruxismo cêntrico e excêntrico.

Mordisca o lábio inferior.

Masca pastilha elástica.

Exame Objectivo

Exame Facial

Assimetria:

• Hipoplasia da hemi-face direita, mais
acentuada nos 2/3 inferiores

• Linha interpupilar mais baixa à direita

• Enoftalmia e hipoftalmia à direita

• Desvio da comissura labial direita para cima

• Desvio do mento para a direita

• Desvio da linha média interincisiva supe-
rior e inferior para a direita

• Inclinação dos planos oclusais superior e
inferior, mais baixos à esquerda e parale-
los entre si

Palpação Muscular

• Músculo Temporal: dor forte bilateral

• M. Pterigoideus Medial e Lateral: dor mo-
derada bilateral

• M. Masseter: dor moderada à direita; dor
leve  à esquerda

• M. Esternocleidomastoideu: dor mode-
rada à direita e dor leve à esquerda

Exploração das ATM

• Palpação não dolorosa

• Dinâmica Articular:

Rotação articular no 1/3 inicial da abertura

Translação condilar na abertura inter-
média

• Palpação:

Ressalto recíproco bilateral de intensi-
dade moderada 

2.5 cm da abertura

2 mm de contacto oclusal

Sem crepitações

Movimentos Mandibulares

• Padrão de abertura mandibular 

Frontal: desvio à esquerda ‹ 2mm (N)

Lateral: sem excessiva translação anterior

• Máxima Abertura Bucal

Não assistida: 4.5 cm, não dolorosa

Assistida: 5 cm, com dor leve da região
masseterina direita

• Protrusão

Excursão máxima não dolorosa

Não assistida: 4.5 mm

Assistida: 6 mm

• Laterotrusão

Excursão máxima não-dolorosa

Dta Esq

Não-assistida 6 mm 7 mm

Assistida 7 mm 10 mm  

32

D i s f u n ç ã o  C r a n i o m a n d i b u l a r  c o m  A p i n h a m e n t o  -  C a s o  C l í n i c o

Exame Facial



Exame Intraoral

• Sem mordidas cruzadas

• Plano oclusal: curva de Spee plana

• Overbite aumentado / overjet aumentado

• Linha interincisivas em MIC coincidentes e
com desvio para a dta

• Retracção gengival do BIC inferior e de 2.1

Arcada Superior

• Ausência de 1.4

• Vestibularização de 2.2

• Desgaste dentário – bruxofacetas cêntri-
cas de grau I e excêntricas de grau I, II e III

Arcada Inferior

• Severo apinhamento do bloco incisivo-ca-
nino inferior

• Desgaste dentário – bruxofacetas cêntri-
cas de grau I e excêntricas de grau I, II e III

• Mobilidade dentària inferior ‹ 1 mm

• Linha alba e edentações linguais modera-
damente marcadas

Exames Complementares

Ortopantomografia

Rx ATM
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C II molar e C III canina dta 

C I molar e canina esq

ATM dta (boca fechada) : espaço intra-articular postero-
superior dimínuido



Diagnóstico

Dor miofascial com limitação da abertura

Deslocamento do disco com redução

Plano de Tratamento

1ª Fase de Tratamento

Objectivos:
Redução da sobrecarga funcional e biome-
cânica do sistema mastigatório: 

• Férula de Estabilização, uso nocturno e
em SOS durante o dia

• Controlo Parafuncional Aprendido

Procedimento:
• Montagem em articulador semi-ajustável

com arco facial

• Confecção de férula acrílica de estabiliza-
ção superior

• Ajuste da férula até obter contactos es-
táveis

Resultados:

Ao fim de 9 meses de uso da férula de esta-
bilização apresenta:

• Alívio total das cefaleias

• Diminuição da intensidade e frequência
do ressalto

• Desaparecimento do bloqueio

Propõe-se uso de férula de reposiciona-
mento nas 24 horas tentando a reversão
total do ressalto. Não tendo a  doente
disponibilidade para aderir a esta pro-
posta, opta-se por avançar para a se-
gunda fase do tratamento com o equíli-
brio atingido.

Reavaliação no final da 1ª fase de trata-
mento: 
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ATM dta (boca aberta): excursão do côndilo na abertura
dimínuida

ATM esq (boca fechada): sem alterações do contorno
ósseo

ATM esq (boca aberta): excursão do côndilo na abertura
mais ampla

Montagem em articulador “SAM 3”



Estudo oclusal
Prematuridade em relação cêntrica em
3.4 - 2.4

Com desvio para MIC

Transversal à dta 1 mm

Anterior ‹ 1 mm

Diferença em Dimensão Vertical de Oclusão
entre RC e MIC ‹1 mm

Lateralidade Dtª com guia entre 1.3 e 4.4
sem interferências no lado de balanceio 

Lateralidade Esqª com guia entre 2.4 e 3.4
sem interferências no lado de balanceio

Protusão com guia incisiva entre 1.1;2.1 e
4.1;3.1 sem interferências em balanceio

Avaliação com MPI

Desvio pouco significativo entre RC e MIC
dispensando conversão Cefalométrica.

Tratamento Ortodôncico

2ª Fase de Tratamento
Objectivos:

Corrigir apinhamento dentário e obtenção
de C I molar e canina

Criar condições oclusais ideais que propi-
ciem o maior relaxamento muscular possível
e reduzam o traumatismo articular .

Estéticos
Diagnóstico:

1. Cefalometria de Ricketts

Braquifacial

C I esquelética e alveolar

C I dentária esq., C II molar e C III canina dta

Moderada protrusão e severo apinha-
mento do BII

Overbite e overjet aumentados

DD = -12,  DC = - 4,  DT = -16

2. Cefalometria de McNamara

Confirma a C I esquelética com valores
maxilar e mandibular na norma

Discreta diminuição da altura facial an-
tero-inferior

3. Cefalometria de Bjork-Jarabak

Braquifacial com resposta à mecânica
neutra

Plano:

Extracção de 2.4, 3.4 e 4.5

Aparelho fixo bimaxilar segundo a me-
cânica do arco recto, na versão 0.22 da
filosofia de Roth
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prematuridade em 3.4

prematuridade em 2.4

Extracção de 2.4
registo da posição mandibular antes do tratamento
ortodoncico



Remodelação do bordo incisal de 3.2 e
3.3 com compósito

Durante o tratamento ortodôntico regista-se
a necessidade de reposicionamento das ban-
das de 3.6 e 4.6 para correcção da rotação
mesial e reposicionamento da banda de 4.7
associado ao uso de elásticos intermaxilares
para correcção da intrusão e lingualização.

Após remoção do aparelho de ortodoncia
mantem uso nocturno de aparelho de con-
tenção superior  tendo feito contenção fixa
do bloco incisivo-canino inferior.

Tratamento finalizado

classe I canina e molar es-
querda

classe I canina e molar di-
reita
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desenho do trajecto oclusal das guias laterais

disoclusão lado balanceio
na lateralidade esquerda

lateralidade esquerda:
guia canina

disoclusão do lado de ba-
lanceio na lateralidade di-
reita

lateralidade direita:  guia
de grupo parcial (canino e
lateral)

protusão: guia incisiva, di-
soclusão posterior à es-
querda

protusão: guia incisiva, di-
soclusão posterior à direita

Extracção de 3.4 e 4.5



Decorrido cerca de 1 mês após  terminar tra-
tamento  ortodontico a doente refere res-
salto  leve da ATM direita inconstante; ne-
gando bloqueio dos movimentos mandibu-
lares  ou cefaleias. Refere 2 episódios de
desconforto da região masseterina esq. ao
acordar provavelmente consequência de ac-
tividade parafuncional nocturna.

No exame objectivo apresenta : 
palpação muscular indolor,

ressalto simples  suave aos 2,5 cm de aber-
tura, inconstante, sendo a restante explora-
ção das ATM s sobreponível á inicial.  

Programou-se para substituição do apare-
lho de contenção superior por férula de es-
tabilização superior de uso nocturno.
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ortopantomografia após final do tratamento ortodontico

registo da posição mandibular no final do tratamento
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ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS
ESTOMATOLOGISTAS

PORTUGUESES

ANÚNCIO

BOLSA DOUTORAMENTO EM ESTOMATOLOGIA

Avisam-se todos os interessados que se encontra aberto
concurso para candidaturas a bolsa de doutoramento em

Estomatologia.
Informação mais detalhada será divulgada oportunamente.
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Prof. Doutor José Pedro Figueiredo
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DOUTORADO PELA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

José Pedro Figueiredo, MD, Ph D

Licenciado em Medicina

Especialista em Estomatologia

Consultor de Estomatologia dos Hospitais
da Universidade de Coimbra

Doutorado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra – Medicina
Dentária – Patologia e Cirurgia
(Imagiologia) – com a dissertação “Aspectos
morfo-funcionais da articulação temporo-
mandibular: estudo por ressonância
magnética” em 31 de Março de 2006

Professor Auxiliar da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra

“Fellow of the European Federation of Oral
Surgery Societies” (EFOSS)

“Founder-Member” of the  European
Academy of DentoMaxilloFacial Radiology

Presidente da Sociedade Portuguesa de
Estomatologia e Medicina Dentária
(SPEMD)

NOTAS CURRICULARES
Nascido em Coimbra, a 3 de Outubro de
1961

Licenciatura em Medicina, na Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra,
concluída em Julho de 1986, com a
classificação de 15 valores

Assistente-Estagiário da Cadeira de
Imagiologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra entre 21 de Maio
de 1990 e 28 de Julho de 1994 

Exame final do Internato Complementar de
Estomatologia em 18 de Julho de 1994, com
a classificação final de Muito Bom com 18,2
valores e a obtenção do grau de Assistente
Hospitalar de Estomatologia 

Provas de Aptidão Pedagógica e
Capacidade Científica na Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra em
28 de Julho de 1994, com a classificação de
Muito Bom e obtenção do grau de
Assistente 

Assistente da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra desde Julho 1994

Grau de Consultor em Estomatologia -
aprovado em 22 de Março de 2002 - desde 5
de Junho de 2002

Doutoramento na Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra – Medicina
Dentária – Especialidade de Cirurgia e
Patologia (Imagiologia) – com a dissertação
“Aspectos morfo-funcionais da articulação
temporo-maxilar: estudo por ressonância
magnética” em 31 de Março de 2006 

Professor Auxiliar da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra

Presidente da Sociedade Portuguesa de
Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD)

“Fellow of the European Federation of Oral
Surgery Societies” (EFOSS)

Founder-Member of the  European
Academy of DentoMaxilloFacial Radiology

“Expert referee” da revista “Medicina Oral,
Patologia Oral y Cirugía Bucal – (Co-
editores: Crispian Scully e Jose Bagan) –
desde Abril de 2005

42 Comunicações Livres apresentadas em
Congressos, Jornadas ou Reuniões
Científicas (das quais, 20 como 1º autor)

37 Conferências proferidas em Congressos,
Jornadas ou Reuniões Científicas



28 Publicações em Revistas Científicas, em
Livros de Resumos ou em Livros (das quais,
12 como 1º autor)

Frequência de 61 Cursos de Pós-graduação,
Formação ou Actualização

Presença em 102 Congressos, Jornadas ou
Reuniões Científicas

Apresentação de 3 Posters Científicos

9 Palestras ministradas em Cursos de Pós-
graduação, Formação ou Actualização
(incluindo participação como prelector em

cinco Cursos de Oncologia Oral para Clínicos
Gerais, em 1990 e em 1992)

Orientação de 10 Mesas de Reuniões
Científicas

Participação na formação de médicos dos
Internatos Complementar de Estomatologia
e de Cirurgia Maxilo-Facial:

Vogal efectivo de Júris de Exame Final do
Internato Complementar de Estomatologia
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41
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António Marcelo de Azevedo Miranda

• Nasceu na cidade do Porto a 16 de Janeiro
de 1951.

• Fez a licenciatura em Medicina na
Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, que concluiu em 1975 com a
classificação final de 14 valores.

• A 13 de Outubro de 1975 iniciou o
Internato Geral - Internato de Policlínica
no então Hospital Distrital de Vila Nova de
Gaia, posteriormente Centro hospitalar de
Vila Nova de Gaia,  que concluiu com a
classificação final de 19 valores.

• Durante o Internato Geral ministrou as
aulas da disciplina de Anatomo-Fisiologia
ao 3º Curso de Promoção de Enfermagem
do Hospital Distrital de Vila Nova de Gaia.

• De  1 de Março de 1978 a 31 de Janeiro de
1979 prestou Serviço Médico à Periferia
no Concelho de Castelo de Paiva.

• A 1 de Fevereiro de 1981, iniciou o
Internato de Especialidade de Esto-
matologia no Hospital de Santo António.
Durante o Internato Complementar, além
do estágio no Serviço de Estomatologia,
efectuou estágios parcelares nos Serviços
de Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia,
Dermatologia, Oftalmologia e Anatomia
Patológica do Hospital Geral de Santo
António e de Oncologia Geral, Cirurgia da
Cabeça e do Pescoço e Cirurgia Geral na
Clínica Oncológica I do Instituto Por-
tuguês de Oncologia. No Hospital Rodri-
gues Semide estagiou no Serviço de
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. Concluiu
os diferentes estágios do Internato de
Especialidade de Estomatologia com a
média de 18 valores.

• Em 1985 prestou provas hospitalares
tendo obtido o título de Especialista em
Estomatologia com a classificação de 18
valores.

• Em Maio de 1985, em Coimbra, perante
Júri presidido pelo Prof. Doutor Maló de
Abreu, efectuou provas públicas, docu-
mentais e teórico-práticas de habilitação
ao título de Especialista pela Ordem dos
Médicos, tendo sido aprovado por
Unanimidade com Distinção.

• Em Janeiro de 1983 iniciou funções de
Assistente Convidado nas disciplinas de
Oclusão I e Oclusão II, posteriormente
Oclusão, ATM e Dor Orofacial I e Oclusão,
ATM e Dor Orofacial II, em acumulação de
Serviço com o Hospital de Santo António.
Continuou a desempenhar funções de
docência nessa área do conhecimento até
à actualidade.

• Em 24 de Fevereiro de 2006 apresentou-se
a provas de Doutoramento na Faculdade
de Medicina Dentária da Universidade do
Porto, com a dissertação “Contribuição
para o estudo da anteposição discal da
articulação temporomandibular”, tendo
sido aprovado por Unanimidade.

• Membro do Conselho Directivo da Facul-
dade de Medicina Dentária Universidade
do Porto desde Julho de 2001.

• Membro da Assembleia de Represen-
tantes da Faculdade de Medicina Dentária



Universidade do Porto desde 1990.

• Proferiu Conferências e Comunicações em
Congressos e Reuniões Científicas.

• Ministrou Palestras em Cursos de For-
mação, Actualização e Pós-graduação.

• Colaborou na elaboração de Artigos
Científicos e Livros na área de Oclusão.

• Colaborou na apresentação de Posters
Científicos.

• Membro da Sociedade Portuguesa de
Estomatologia e Medicina Dentária
(SPEMD), ex-vogal da Direcção.

• Membro da Sociedad Española de
Disfuncion Craneomandibular y Dolor
Orofacial (SEDCYDO).
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