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Epidemiologia da Cárie Dentária em Portugal, Prevenção e Diagnóstico. Erosão Dentária como Manifestação oral Emergente
Resumo
A distribuição e gravidade da doença cárie dentária em Portugal, através da investigação epidemiológica evidenciada pelo III ENPDO, conduz o
direcionamento do nosso olhar, para a reflexão de estratégias e programas de intervenção comunitária no campo da prevenção primária e secundária e no
campo da Educação para a saúde. A escovagem dos dentes efetuada diariamente, no âmbito da dentição decídua / permanente, bem como a experiência
de cárie ou indivíduos livres de cárie, são indicadores muito úteis na prevenção e no desenvolvimento de programas de saúde pública oral. O diagnóstico
precoce da doença e as medidas ajustadas de tratamento atempado, de âmbito comunitário têm, manifestamente, dado o seu fruto, ao longo do tempo…
mas algumas estratégias devem ser repensadas em termos de prevenção e desenvolvimento, do processo carioso. Será abordada a erosão dentária, como
uma manifestação oral emergente de desgaste dentário.
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Ação Preventiva é Sinónimo de Gestão Produtiva
Resumo
A criação de protocolos no âmbito clínico médico dentário com o propósito de evitar a doença, de preservar e potenciar a saúde, de promover a
longevidade dos tratamentos, é um campo imenso que exige consultas periódicas e protocolizadas. O autor propõe-se expor a sua experiência e
fundamentar as regras e ações que rotineiramente aplica na sua clínica diária, demonstrando que se trata de um método rentável.
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Conclusões do Workshop ORCA/EFP. Apresentação dos Materiais elaborados pela EFP
Resumo
This lecture is based on the 13th European Workshop of Periodontology on the Boundaries between Dental Caries and Periodontal Diseases. Dental caries
and periodontal diseases are bacteria-driven diseases that share more aspects than commonly expected. Aetiology, epidemiology, management and
implications in the elderly will be reviewed. A summary of the results of each consensus would be presented, as well as information on clinical
recommendations and practical guidelines.
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e Comunitária, no Instituto Universitário – Egas Moniz, desde Setembro de 2013, até ao momento; Diploma de Estudos Avançados pela Facultad
de Odontología -Universidad de Granada, España (2013-2015); Aluna de Doutoramento em Medicina Dnetária na Universidad de Granada,
España subordinado ao tema ´The effect of beverages and medicines on human enamel surface -treatment solutions´ (desde 2015).

A Cárie Dentária em Portugal: Evolução, Prevenção e Deteção
Resumo
As lesões brancas no esmalte – “white spots”, são caracterizadas por uma evidente perda mineral, onde aparentemente abaixo existe uma camada
superficial intacta, neste substrato. Nesta Conferência chama-se a atenção do profissional de saúde oral, para a abordagem clínica do Diagnóstico precoce
destas lesões, que muitas vezes nos passa despercebido. Serão abordadas, características de modificação da superfície lisa de esmalte, perante lesões de
“White spot”, provocadas por fatores protetores e fatores que desprotegem o mesmo, assim como aspetos sinérgicos e ambientais coadjuvantes do seu
tratamento atempado, a indicação e aplicabilidade, de várias estratégias terapêuticas clinicas ao longo do tempo.
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