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 ORTODONTIA  

  Alinhamento Dentário preventivo e correctivo 

 REABILITAÇÃO ORAL 

  Prótese Fixa e Removível 

 MEDICINA ORAL 

  Diagnóstico e Tratamento de patologias de origem infecciosa [vírus,  

  bactérias, fungos], neoplasia, traumática e auto-imune) 

 PERIODONTOLOGIA 

  Destartarização, Cirurgia Periodontal 

 MEDICINA DENTÁRIA CONSERVADORA E ESTÉTICA 

  Dentisteria . Restauração Dentária; Endodontia - Desvitalizações,  

  Branqueamento dentário 

 CIRURGIA ORAL 

  Exodontias simples, de dentes inclusos e semi-inclusos, biópsias 

 IMPLANTOLOGIA  

  (em colaboração com o Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial) 
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Unidade de Saúde 



MEDICINA DENTÁRIA 
 

A Medicina Dentária é a área da saúde que engloba o estudo, a prevenção, 
o diagnóstico e o tratamento das anomalias e doenças dos dentes, boca, 
maxilares e estruturas anexas.  
 
Hoje, a preocupação do médico dentista implica não só o conforto durante a 
mastigação e fala como também no importante acto de sorrir. 
 
Um sorriso bonito é um sinal de saúde, bem-estar e auto-estima. 
 

 

A Cárie Dentária - a patologia mais frequente 
 

A cárie dentária é a destruição localizada dos tecidos dentários provoca-
dos pela acção das bactérias. As cáries aprofundam-se afectando a polpa 
dentária produzindo dores intensas. 
 

Ao primeiro sinal de dor o paciente deve procurar o médico dentista 
para que o tratamento possa ser o mais rápido e o mais simples possível. 
 

A Saúde das suas Gengivas 
As gengivas fazem parte de um conjunto de estru-
turas responsáveis pelo suporte e sustentação dos 
dentes. 
 

Muitos factores, como a acumulação de placa bacteriana, podem originar  
inflamação gengival. O sangramento das gengivas é um sinal típico da 
gengivite. Quando a gengivite não é tratada pode evoluir para periodontite 
e provocar a destruição dos tecidos que suportam os dentes. 
 

Saúde Oral Infantil 
A primeira visita ao médico dentista deve ocor-
rer entre o primeiro e o terceiro ano de vida. É 
fundamental preservar os dentes de leite até à 
erupção dos dentes definitivos. 
 
A perda dos dentes de leite pode ter como conse-
quência a má posição dos dentes definitivos. Já a 
protecção dos dentes definitivos com selantes é fundamental para prevenir 
a cárie dentária! 

 

 

A Medicina Dentária e a Gravidez 
 

Durante a gravidez, há uma série de alterações 

no organismo da mulher que podem levar ao 

aparecimento ou agravamento de problemas 

como cáries dentárias e gengivite. 
 

Se pensa em engravidar deve visitar o seu dentista para uma consulta de 

rotina e antecipar qualquer tratamento dentário antes da gravidez. Se já 

está grávida, a melhor altura para uma consulta de rotina é entre o quarto 

e o sexto mês de gravidez. 

 

A Saúde Oral e o Idoso 
 

Os idosos são uma população com uma saúde oral 

particularmente frágil (elevados níveis de perdas 

dentárias, periodontite, cáries, xerostomia e patolo-

gia oral). Quanto mais cedo for a intervenção maior 

será o bem-estar do paciente. As consulta de rotina são fundamentais! 

 

A Medicina Dentária e a Saúde Geral 
 

As repercussões das doenças orais na saúde geral e as implicações das 

doenças gerais na saúde oral são de extrema importância e há cada vez 

mais uma maior sensibilidade da população para esta relação. 

 

Diversas doenças como a diabetes podem ter consequências na saúde oral. 

Por outro lado, pacientes com diversas patologias (por exemplo doentes 

cardiovasculares ou imunodeprimidos) devem manter uma saúde oral 

vigiada com regularidade. 


