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Editorial
No passado dia 24 de janeiro, teve lugar na Biblioteca
Professor Doutor António Vasconcelos Tavares a
cerimónia de lançamento do livro “Tooth Whitening –
An Evidence Based Perspective”, da editora Springer.
O livro é da autoria do Jorge Perdigão, Professor
Catedrático Convidado da nossa Faculdade, e foi
apresentado pelos Professores António Mata e
António Ginjeira.
Este não foi o primeiro livro editado por docentes da
Faculdade. Já anteriormente o Professor Arlindo
Almeida tinha publicado em 2007 o livro “Glândulas
Salivares Humanas”, o Prof. Gil Alcoforado em coautoria com o Dr. Luís Redinha o livro “Reabilitação com Implantes Endo-Ósseos” em 2008, a Prof.ª
Cristiana Pereira o livro “Medicina Dentária Forense”, em 2012, e em 2015 o Prof. António Vasconcelos
Tavares o livro “Manual de Emergências em Medicina Oral”, todas publicações da editora LIDEL.
O tema do branqueamento dentário é atualmente alvo de grande controvérsia por vários motivos. O
mecanismo pelo qual a alteração de cor do dente ocorre não está totalmente esclarecido, existindo
várias teorias ainda em discussão. Está ainda demonstrado que os produtos de branqueamento podem
ter efeitos perniciosos sobre os tecidos dentários, esmalte, dentina e polpa. Este assunto tem aliás sido
alvo de estudo pelo Grupo de Investigação em Biologia e Bioquímica Oral da Faculdade com a publicação
de vários artigos científicos.
O risco de efeitos sistémicos também é alvo de alguma preocupação. O atual enquadramento legislativo
e regulamentar, europeu e nacional, prevê restrições na colocação e disponibilização no mercado de
produtos destinados ao branqueamento dentário, designadamente no que diz respeito à concentração
do peróxido de hidrogénio que não pode ultrapassar os 6%. Legalmente, estes produtos só podem ser
vendidos a médicos dentistas para fins profissionais e não podem ser aplicados em indivíduos com idade
inferior a 18 anos.
De referir o marketing que várias clínicas fazem sobre o branqueamento dentário, nomeadamente na
publicidade à utilização de lasers, de lâmpadas de plasma, etc. Ocorre ainda que muitas vezes estas
técnicas são realizadas em centros de estética, por profissionais não qualificados, e que se verifica a
venda destes produtos em para-farmácias sem qualquer controlo, com os consequentes riscos para o
público.
Este livro de revisão, baseado na evidência científica suportada por inúmeros estudos clínicos e de
laboratório, desmitifica muita da propaganda feita acerca do branqueamento dentário. Nos seus
capítulos são descritas as técnicas e os materiais de branqueamento com ilustrações que as
exemplificam, passo a passo. Os mecanismos, a eficácia e a segurança destes procedimentos são
igualmente discutidos.
Não posso deixar de manifestar o meu agradecimento ao Prof. Jorge Perdigão, que gentilmente
ofereceu um exemplar do livro à nossa Biblioteca, aos dois colegas que se disponibilizaram para o
apresentar e à nossa Bibliotecária, a Doutora Luiza Baptista, por ter organizado mais esta iniciativa.
Professor Doutor Luís Pires Lopes
Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
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O USO E O IMPACTO DA COLEÇÃO FMD NO REPOSITÓRIO ULISBOA
ATIVIDADES DA
BIBLIOTECA

O Repositório da Universidade de Lisboa (Repositório.UL) tem como objetivo reunir, organizar, divulgar
e preservar a produção científica académica da Universidade de Lisboa. Nele está incluída a coleção da
Faculdade de Medicina Dentária (FMD). O Repositório.UL está integrado no RCAAP – Repositório
Científico de Acesso Aberto em Portugal1. A coleção da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade
de Lisboa (FMD) é constituída na atualidade por 343 documentos.

Figura 2 No. de downloads de teses de mestrado 2012 a 2018

Figura 1 No. de consultas de teses de mestrado de 2012 a 2018

As figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam as estatísticas de uso (downloads e consultas) observadas na
coleção FMD do Repositório.UL, no período de 2010 a 2018. O trabalho de depósito das teses de
mestrado pelos serviços da biblioteca, em 2016 e 2017, trouxe uma nova dinâmica de visibilidade da
produção científica da Faculdade de Medicina Dentária. Nos dados relativos às teses de doutoramento
a perspetiva é diferente porque os serviços da
Reitoria da Universidade de Lisboa vinham mantendo atualizado o depósito destes documentos.

Figura 4 No. de downloads de teses de doutoramento de 2010 a 2018

Figura 3 No. de consultas de teses de doutoramento de
2010 a 2018

De acordo com as estatísticas, obtidas no sistema, também se observam as frequências relativas e
absolutas dos downloads e das consultas às teses de mestrado e doutoramento em função dos dez
países que apresentam maiores frequências de uso dos documentos. Os dados mostram que o Brasil e
Portugal são os que mais se destacam seguidos por vários países de expressão diferente do português.

1

Segundo o referido na sua página web “(…) o portal RCAAP é um dos componentes principais do projeto
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal. O projeto RCAAP é uma iniciativa da UMIC - Agência
para a Sociedade do Conhecimento, IP concretizada pela FCCN - Fundação para a Computação Científica
Nacional, disponibilizando mais um serviço avançado sobre a rede nacional de investigação e ensino, a
Rede Ciência, tecnologia e Sociedade, RCTS, gerida pela FCCN. O projeto é financiado pelo POS_C Programa Operacional Sociedade do Conhecimento e pela UMIC.” (RCAAP, 2017)
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OPINIÃO DOS UTILIZADORES

VOZ DOS DOCENTES E INVESTIGADORES

Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares, FMDUL

É a propósito da publicação da 4ª edição do livro Essentials of Dental
Caries

A experiência enriquecedora que o ensino pósgraduado pode ser, prende-se não só pela
componente prática, mas também pelo
enraizamento da literatura clássica e atual na
nossa forma de estar enquanto profissionais e
enquanto pessoas.
A biblioteca Professor Doutor António
Vasconcelos Tavares, tem sido neste meu
percurso, uma fonte de conhecimento e acima
de tudo tem representado uma ajuda constante
na busca de informação específica, tem também desempenhado um
papel preponderante na forma em que direciono a minha pesquisa.
É de conhecimento geral que em todas as áreas da Medicina Dentária, o
conhecimento que possuímos tem de estar atualizado, portanto, é fulcral
para o nosso interesse enquanto utilizadores da biblioteca, que esta
consiga acompanhar a atualização constante que as diversas áreas do
saber especializado e generalista em Medicina Dentária sofrem.
Aproveito para enaltecer o ambiente calmo que a biblioteca proporciona
aos seus utilizadores, que acaba por se traduzir em agradáveis tardes de
estudo.
Quero agora servir-me desta rúbrica para deixar uma nota de
agradecimento à Doutora Luiza Baptista pelo convite, pois para mim é um
prazer fazer parte desta iniciativa e quero também parabenizar a exímia
forma como os funcionários da biblioteca desempenham as suas funções!
Bem-haja!
Recomendo vivamente a todos os alunos e comunidade académica que
tornem a biblioteca da nossa Faculdade como um local de passagem
obrigatória.
Pedro Lopes Otão
Especialização em Periodontologia
Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de
Lisboa

____________________________________________________

**continuação de É a propósito da publicação da 4ª edição do livro
Essentials of Dental Caries

Acredito que cabe a todos nós promovermos a mudança de
atitude, como exemplo para os colegas e para os alunos. Depende
de nós, e da nossa própria atuação clínica, a mudança que se
deseja também na perceção que a população tem do que é uma
consulta de Medicina Dentária.
O Epílogo deste livro é a meu ver particularmente incisivo e
realista, sendo talvez até um pouco radical. No entanto, se parte
destes ensinamentos forem assimilados pelo leitor penso que terá
servido o seu propósito.
Professora Doutora Sofia Arantes e Oliveira
Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa

Durante congresso da OMD de 2014 tive
o privilégio de conhecer e partilhar ideias
com o Prof. Ole Fejerskov. Na altura, foi
extraordinário poder debater algumas
das minhas opiniões com uma pessoa
tão conceituada internacionalmente e
autor de um dos meus livros de
referência enquanto estudante.
Recentemente, recebi o convite para
rever a 4ª edição do livro da Oxford University Press, Essentials of
Dental Caries.
Um livro que considero essencial para qualquer estudante ou
Médico Dentista. Nesta publicação, do Prof. Fejerskov e a sua coautora de longa data Profª Edwina Kidd, desenvolvem em 8
capítulos as teorias que tão bem caraterizam a visão de ambos no
que respeita à Medicina Dentária. Tendo naturalmente de ser
adaptada à realidade de cada país, a sua visão diz respeito a uma
Medicina Dentária mais voltada para o controlo da doença cárie.
O tratamento da cárie dentária não passa por impedir a progressão
de uma lesão com técnicas restauradoras de cada vez que o doente
apresenta mais uma lesão. Essa abordagem não irá impedir que ao
longo dos anos o doente venha a apresentar mais lesões em outras
peças dentárias, simplesmente porque a doença não está
controlada. Por outro lado, a partir do momento em que se remove
o tecido desmineralizado e se coloca um material de restauração, a
peça dentária fica fragilizada, com uma estrutura heterogénea de
diferentes resistências mecânicas e de interfaces que, apesar de
toda a investigação científica, ainda não são perfeitas nem
duradouras. A fratura da restauração e a recidiva de cárie dentária
são as principais causas de falha de restaurações a compósito,
estimando-se que 60% do trabalho dos médicos dentistas consista
em substituir restaurações dentárias.
Isolado o tratamento restaurador não cura a doença – assim, uma
atitude no sentido de proteger o doente impedindo que a doença
progrida, e não de unicamente ir remediando os efeitos dessa
doença, deverá ser ativamente procurada. No Capítulo 5, deste
livro, estas questões são amplamente abordadas e é colocada em
causa a intervenção minimamente invasiva também essa
considerada de mecanicista quando perante uma intervenção de
controlo da doença.
Em Portugal, as dificuldades na implementação desta abordagem,
de controlo da doença, passam pela expectativa do doente, que
pretende que “alguma coisa” lhe seja feita em troca do pagamento
da consulta de medicina dentária; e uma consulta de
aconselhamento pode não ser julgada como “alguma coisa”. Mas
esta é também uma postura que advém da própria atitude médicodentária que, ao longo dos anos, foi moldando aquilo que a
população espera do dentista.
**continuação coluna esquerda
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INFORMAÇÕES
NOVAS AQUISIÇÕES POR COMPRA
A Biblioteca da FMDUL adquiriu as seguintes publicações:
- ANUSAVICE, Kenneth J - Phillips' science of dental materials. 12º
ed. . [s. l.] : Elsevier, 2013.
- BAGHERI, Shahrokh C. - Current therapy in oral and maxillofacial
surgery. St. Louis : Elsevier Saunders, 2012.
Berne and Levy physiology. 7ª ed. . Philadelphia : Elsevier, 2018.
- BONITA, R. - Basic epidemiology. 2ª ed. . Geneva : World Health
Organization, 2007.
- BURT, Brian A - Dentistry, dental practice, and the community. 6ª
ed. . St. Louis : Elsevier Saunders, 2005.
Cohen's pathways of the pulp. 11ª ed. . St. Louis : Elsevier, 2016.
- LITTLE, James W. - Little and falace's dental management of the
medically compromised patient. 9ª ed. . St Louis : Elsevier, 2018.
- LODISH, Harvey - Molecular cell biology. 8ª ed. . New York : W. H.
Freeman, 2016.
Medicina interna de Harrison. 19ª ed. . Porto Alegre : AMGH, 2017. 2
vol.
- MESCHER, Anthony L. - Junqueira's basic histology : text and atlas. 14ª
ed. . New York : McGraw-Hill, 2016.
- NANCI, Antonio - Ten Cate's oral histology : development, structure,
and function. 9ª ed. . St Louis : Elsevier, 2018.
- NELSON, Stanley J - Wheeler's dental anatomy, physiology, and
occlusion. 10ª ed. . St. Louis : Elsevier Saunders, 2015.
- NORTON, Neil S. - Netter's head and neck anatomy for dentistry. 3ª
ed. . Philadelphia : Elsevier, 2017.
- NUSSBAUM, Robert L. - Thompson and thompson genetics in
medicine. 8ª ed. . Philadelphia : Elsevier, 2016.
- OLIVEIRA, A. Gouveia de, 1953- - Bioestatística
descodificada : bioestatística,
epidemiologia e investigação. 2ª
ed. . Lisboa : Lidel, 2014.
- PEREIRA, Alexandre - Como escrever
uma tese : monografia ou livro
científico usando o word. 6ª
ed. . Lisboa : Edições Sílabo, 2016.
- SADLER, T. W. - Langman's medical
embryology. 13ª
ed. . Philadelphia : Wolters
Kluwer, 2015.
- SILBERNAGL, Stefan - Color atlas of
pathophysiology. 3ª
ed. . Stuttgart : Thieme, 2016.
- STEFANAC, Stephen J. - Diagnosis and
treatment planning in dentistry. 3ª
ed. . St. Louis : Elsevier, 2017.
- Terapêutica medicamentosa e suas
bases farmacológicas : manual de
farmacologia e farmacoterapia. 6-ª ed . Porto : Porto Editora, 2014.
- Wheater's basic pathology : a text, atlas and review of
histopathology. 5th ed . [s.l.] : Churchill Livingstone, cop. 2011.
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SCOPUS: novos recursos eletrónicos bibliográficos na
Universidade de Lisboa

A SCOPUS é uma base de dados de resumos e citações de
artigos de jornais/revistas académicos. Abrange cerca de
5000 editoras e 23000 títulos de publicações periódicas
internacionais, incluindo a cobertura de milhares de revistas
peer-reviewed nos campos científicos, técnicos, e de ciências
médicas e sociais (incluindo as artes e humanidades). É
propriedade da Elsevier e está disponível, via Internet, para
assinantes. A Reitoria da Universidade de Lisboa, em parceria
com as várias faculdades, adquiriu a assinatura deste serviço.
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