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Resumo 
 

Considera-se a automatização como uma estratégia de automação que compreende a 
aplicação de sistemas mecânicos e eletrónicos na execução de tarefas industriais, científicas ou 
administrativas, com ausência ou mínima intervenção humana. Este conceito não é recente, 
havendo registos do processo de automatização, na história humana, desde o século VIII a.C.. 
Atualmente, ferramentas e métodos de automatização já estão presentes em diversas indústrias 
e áreas científicas. Assim, torna-se pertinente questionar acerca da sua implementação na área 
da Ciências da Saúde em geral, e da Medicina Dentária em particular. Através da análise de 
artigos científicos, selecionados com recurso às bases de dados PubMed e Google Scholar, 
utilizando uma lista de termos MeSH, procurou-se responder a essa questão. Na literatura 
revista, estão descritas tecnologias de diferentes graus de automatização, estando estas 
aplicadas à investigação, formação, diagnóstico, planeamento e à realização de tratamentos 
médico-dentários. As ferramentas que, aparentemente, apresentam maior impacto e 
possibilidade de alcançar uso generalizado têm, por base, tecnologias de aprendizagem de 
máquina, mineração de texto, visão computacional e sistemas robóticos de inteligência 
artificial. Grande parte dos dispositivos estudados ainda se encontram numa fase inicial do seu 
desenvolvimento e com pouca independência humana. Apesar disso, de modo geral, está 
demonstrado que a automatização é capaz de tornar a prática da Medicina Dentária mais eficaz 
e eficiente, com processos mais rápidos e menos suscetíveis a erros. Prevê-se que haja um 
aumento da implementação de ferramentas e métodos de automatização nesta área, à medida 
que os avanços tecnológicos e estudos científicos permitem superar as limitações atuais. 
 
PALAVRAS CHAVE: Medicina Dentária; automatização; mineração de texto; inteligência 
artificial; aprendizagem de máquina; visão computacional; robótica; 
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Abstract 
 Automatization is considered a strategy of automation which corresponds to the 
application of mechanical and electronic systems for the execution of industrial, scientific or 
administrative tasks, with absence or minimal human intervention. This is not a recent concept, 
with records of automatization dating as far as the VIII century BC, in the human history. 
Nowadays, tools and methods of automatization are already present in different industries and 
scientific fields. Therefore, it is relevant to question about its implementation in Health 
Sciences in general and in Dental Medicine, in particular. By addressing scientific articles, 
selected within Pubmed and Google Schoolar databases and using a list of MeSH terms, the 
answer to this question was looked for. In the literature reviewed technologies of various 
degrees of automatization, applied to research, formation, diagnosis, planning and to the 
dentistry treatment have been described. The tools that apparently have more impact and 
possibility of having a generalized application are based on technologies such as machine 
learning, text mining, computer vision and robotic systems with artificial intelligence. A big 
part of the devices studied are still in their initial phase of development with limited human 
independence. Despite this, generally speaking, it is demonstrated that automatization is 
capable of making dentistry practice more effective and efficient, with faster processes and less 
susceptibility to error. An increase in the implementation of automatization in this area is 
predicted, as technological advances and scientific studies allow for the overcoming of current 
limitations. 
  
KEY WORDS: Dentistry; automatization; text mining; artificial intelligence; machine 
learning; computer vision, robotics; 

 

  



 5 

Lista de abreviaturas 
CAD/CAM - Desenho assistido por computador/ Manufatura assistida por computador 
(Computer-aided Design/ Computer-aided Manufacturin) 
CAD/CAL - Ensino assistido por computadores/Simulação assistida por computador 
(Computer-aided Learning /Computer-aided Simulation) 
CBCT – Tomografia computadorizada de feixe cónico 
ML - Aprendizagem de máquina / Machine learning 
TM - Mineração de texto / Text mining 
NLP - Processamento de linguagem natural / natural language processing  
CPO-D - dentes cariados, perdidos e obturados 
COHORT - Community Oral Health Outcomes and Risk Tracking 
FMDE - Ficheiros médico dentários eletrónicos  
CDSS - Sistema de suporte de decisão clínica / Clinical decision support system  
DTM – Distúrbio temporomandibular 
GDL – Graus de liberdade 
TORS - Cirurgias transorais robótica / transoral robotic surgery 
CIRA – Colocação de implantes roboticamente assistida 
EUA - Estados Unidos da América 
APAP - Terapia com pressão positiva automática nas vias respiratórias / Automatic positive 
airway pressure 
CPAP - Terapia com pressão positiva contínua nas vias respiratórias / Continuous positive 
airway pressure 
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Introdução 
 
Considera-se a automatização como uma estratégia de automação que compreende a 

aplicação de sistemas mecânicos e eletrónicos na execução de tarefas industriais, científicas ou 
administrativas, com ausência ou mínima intervenção humana. 
A primeira idealização conhecida deste conceito foi referida na mitologia e considera os 
autómatos como ferramentas capazes de cumprir tarefas pré-programadas, construídos por 
Hefesto, deus grego da tecnologia e dos ferreiros, que Homero contemplou na sua epopeia 
“Ilíada” (séc. VIII a.C.). Quatro séculos depois Aristóteles idealizou, na sua obra “Política”, 
uma sociedade utópica em que cada objeto cumpria a sua função autonomamente. Mais tarde, 
polímatas como Al-Jazari (séc.III d.C.) e, depois, Leonardo da Vinci (séc.XVI d.C.) tornaram 
esses objetos uma realidade. Invenções como o autoclismo ou a prensa hidráulica contribuíram 
para inúmeros avanços na robótica e automação.  
Numa era tecnologicamente mais avançada, Nikola Tesla (séc.XIX d.C.) introduziu o conceito 
de controlo remoto com o termo “teleautomaton”. Assim, as tarefas executadas pelos humanos, 
das mais simples - como a regulação da temperatura de um forno, até às mais complexas - 
como a condução de um automóvel, foram, gradualmente, tornando-se independentes do seu 
operador.1 
Estando as tecnologias de automatização instaladas em diversas indústrias e áreas científicas, 
é pertinente questionar acerca da sua implementação nas áreas das Ciências da Saúde em geral, 
e na Medicina Dentária em particular. Obter uma resposta a essa pergunta foi precisamente o 
objetivo deste estudo. Assim, procurou-se identificar quais as ferramentas e métodos de 
automatização que demostram um aumento da eficácia e eficiência na forma como os médicos-
dentistas investigam, adquirem competências nesta área, diagnosticam, planeiam os seus 
tratamentos e, em última análise, tratam os seus doentes. Espera-se que, com um maior 
entendimento das tecnologias de automatização, se obtenha uma visão mais clara de como 
poderá ser o futuro da Medicina Dentária e quais são as principais dificuldades a ser superadas. 
Nos seguintes capítulos serão descritas as aplicações de automatização na Medicina Dentária. 
Serão exploradas as formas como estas ferramentas permitem um aumento da eficácia e 
eficiência da prática médico-dentária bem como algumas das suas limitações. 
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Materiais e métodos 
 

A informação que serviu de base para a elaboração desta monografia proveio de artigos 
científicos de revisão e investigação, selecionados com recurso às bases de dados PubMed e 
Google Scholar, utilizando uma lista de termos MeSH. Neste sentido, foram utilizados os 
seguintes filtros: 

Tipo de artigo – Revisão, Investigação e Caso Clínico 

Disponibilidade do texto – Artigos de texto completo  

Período de publicação – 1999 a 2020 

Idiomas – Inglês; Português; Espanhol  

Termos MeSH: dentistry; automation; data mining; artificial intelligence; machine learning; 
image interpretation, computer-assisted; 

Operadores booleanos: AND; OR 

Desta pesquisa foram obtidos 268 artigos dos quais foram excluídos 160, após a análise 
do resumo, por não abordarem o tema da revisão. Os artigos cujo tema abordado era a 
automatização dos processos de gestão de unidades de saúde médico-dentária, ou no âmbito da 
Medicina Dentária forense foram excluídos.  

De forma adicional, foi realizada uma pesquisa manual por palavras chave mais 
específicas (i.e., robotic surgical procedures; computer-aided design, decision support systems, 
clinical) e foi utilizado o método de pesquisa em bola de neve, no sentido de alargar os critérios 
de pesquisa, potencialmente limitados na abrangência das bases de dados utilizadas e/ou 
incorreta referenciação de artigos.  
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Desenvolvimento 

 
A automatização pode assumir vários graus. Em certos casos substitui apenas 

determinada ação ou decisão, sendo, por isso, ainda dependente de alguma intervenção humana 
(automatização parcial), enquanto que noutros casos, ocorre a execução da totalidade de um 
processo, dispensando por completo a presença de um operador (automatização total). A 
independência total de operação humana é, por alguns autores, considerada utópica, 
argumentando-se que tal cenário não é possível e que, por muito reduzido que seja, algum 
controlo humano é sempre necessário, pelo menos durante a programação/introdução de 
instruções.2 Tendo por base estes conceitos, a hipótese de aumentar significativamente a 
eficácia e eficiência dos processos, com o desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas 
tem-se mostrado promissora para vários autores. Especialmente, com o surgimento de 
mecanismos e softwares com inteligência artificial, ou seja, capacidade de captação de dados 
externos, interpretação adequada, aprendizagem e utilização dessas aprendizagens para atingir 
determinado objetivo ou tarefa, adaptando-se a cada situação específica.3,4 

A incorporação da automatização na Medicina Dentária foi acelerada pelo surgimento 
de inovações na Ciência Computacional como os algoritmos de Aprendizagem de máquina, 
Visão computacional ou Mineração de texto e pelo desenvolvimento de tecnologias como o 
CAD/CAM (Desenho assistido por computador/ Manufatura assistida por computador 
(Computer-aided Design/ Computer-aided Manufacturing)), CAL/CAS (Ensino assistido por 
computadores/Simulação assistida por computador (Computer-aided Learning /Computer-
aided Simulation)) e CBCT (Tomografia computadorizada de feixe cónico).  Também 
essencial para este processo foi a transferência dos meios de arquivo de informação de sistemas 
analógicos para digitais. 4–13  

Investigação científica e Formação 
  

Um dos princípios basilares da Medicina Dentária é a prática clínica segundo a evidência 
científica. Todos os tratamentos e abordagens terapêuticas devem ter por base os princípios 
que são, consensualmente, aceites na comunidade científica como os mais adequados, eficazes 
e corretos. Sendo assim, é tarefa do médico-dentista e sua obrigação moral, manter-se 
permanentemente atualizado e efetivo no desenvolvimento permanente de competências, 
através de uma formação continuada, ou através da realização ativa de investigação. Em ambos 
os casos a tecnologia de automatização propõe-se a aumentar a eficácia e eficiência destes 
processos. 

No topo da pirâmide de evidencia científica, no que se refere a publicações científicas, 
encontram-se as revisões sistemáticas e meta-análises. Neste tipo de investigações, o recurso 
inovador utilizado para automatizar o processo foi a aprendizagem de máquina (machine 
learning - ML). Esta é a área científica que estuda a forma como os computadores aprendem, 
a partir da análise de dados. Um algoritmo (sequência de ações que permitem chegar à solução 
de um determinado problema) de ML, quando exposto a uma série de dados e algum 
conhecimento acerca da sua estrutura/organização, é capaz de autonomamente aprender com 
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esses dados de ensinamento e, com essa aprendizagem, realizar previsões e estruturar os dados 
em classes. Ao avaliar o seu nível de precisão, o algoritmo é capaz de otimizar os seus 
parâmetros e obter níveis de precisão mais elevados, dividindo melhor os dados nas suas 
respetivas classes. Quando o processo é otimizado, considera-se que o algoritmo aprendeu a 
tarefa em questão. Utilizando o exemplo das revisões sistemáticas, o software de ML tem a 
tarefa de diferenciar os artigos de interesse dos artigos a serem excluídos, a partir da análise do 
título e resumo de cada artigo, tendo por base uma série de títulos e resumos, previamente 
classificadas como “artigos incluídos” ou “artigos excluídos”. O software, de forma autónoma, 
reconhece os padrões presentes, aprende a classificar os diferentes artigos e a atribuir-lhes a 
classe “artigo incluído” ou “artigo excluído”. Os algoritmos de ML podem ser divididos de 
acordo com o seu estilo de aprendizagem: supervisionada, não supervisionada ou de reforço, 
tendo estas estratégias diferentes aplicações. O método supervisionado é o mais utilizados nos 
softwares de aplicação médica.5,6,12 

No método convencional, independente de ML, esta filtragem é realizada manualmente por 
uma equipa de investigadores que, apesar da utilização de filtros e palavras chave de inclusão 
e exclusão, obriga a uma tarefa criteriosa e laboriosa a seu cargo. Nestes casos é exigida a 
leitura de um número elevado de títulos e resumos, tornando a preparação e redação das 
revisões sistemáticas e meta-análises um processo moroso.14 

Tanja Bekhuisa e Dina Demner-Fushman14, demonstraram ser viável diminuir a quantidade 
de trabalho dos investigadores na fase inicial da revisão, utilizando um método de ML 
supervisionada. Embora reconheçam que, em determinados casos, a utilização deste tipo de 
softwares diminui pouco a quantidade de artigos que os investigadores têm de rever, quando a 
amostra de artigos a ser filtrada é elevada, consideram a aplicação desta ferramenta 
significativamente relevante.14  

 
Para a criação de meta-análises e revisões sistemáticas é necessária a publicação de ensaios 

clínicos randomizados e estudos retrospetivos. A sua execução, por ser em humanos, é muitas 
vezes dispendiosa, demorada e difícil de padronizar. Todas estas dificuldades contribuem para 
que o progresso científico seja mais lento. A alternativa ao uso de humanos ou animais (em 
ensaios clínicos) é a realização de testes laboratoriais com modelos de estudo. A maior 
desvantagem destes modelos assenta no seu baixo grau de correlação com a situação real que 

Figura 1: sistema robótico ABBä - in: Arm, U. A. R. (2011). 
Short communication SC7 - evaluation of two dental impression 
materials using a robot arm. 37, 36–37. 

 

 

Figura 2: braço robótico utilizado para simular método de 
escovagem dos dentes manual - in: Lang, T., Staufer, S., Jennes, B., & 
Gaengler, P. (2014). Clinical validation of robot simulation of toothbrushing 
- comparative plaque removal efficacy. BMC Oral Health, 14(1), 1–9.  
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simulam. Como proposta para diminuir o impacto desta limitação foram criados dispositivos 
que, automaticamente, de forma padronizada, reproduzem uma determinada ação humana 
(CAS) . Os métodos automáticos de CAS são também uteis na comparação entre de dois 
materiais ou instrumentos. A capacidade de realizar estudos comparativos de forma rápida e 
padronizada, auxilia na introdução de novos materiais e instrumentos baseado na evidência 
científica. Alguns exemplos de sistemas de CAS utilizados em estudos laboratoriais na área da 
Medicina Dentária são o sistema robótico da ABBä, usado para reproduzir o método de 

impressão da mandíbula com silicone, num 
estudo comparativo de dois materiais de 
impressão diferentes (Fig 1), ou um braço 
robótico com 6 graus de liberdade (GDL), capaz 
de simular os movimentos de higienização da 
cavidade oral realizada com uma escova de 
dentes (Fig 2). Para comparar a resistência de 
diferentes métodos e/ou materiais restauradores 
foi também criado um robô de CAS, capaz de 
mimetizar o movimento e força da mandíbula 
no processo da mastigação (Fig. 3).4,15–19 O 
robô pode ser definido como um dispositivo 
com 5 ou 6 GDL, controlado por um 
computador, capaz de executar, com precisão, 
tarefas de complexidade elevada.20 

 
No que diz respeito a estudos retrospetivos e estudos longitudinais, as ferramentas de 

automatização basearam-se na tecnologia de mineração de texto (text mining – TM) e 
processamento de linguagem natural (natural language processing – NLP), para automatizar a 
análise de grandes bases de dados. TM é a aplicação de ferramentas de NLP e de métodos 
analíticos para retirar de um texto os dados com maior relevância e interesse para uma dada 
situação específica. Softwares de TM permitem organizar e analisar uma grande quantidade de 
dados textuais, e retirar nova informação. NLP é a área científica que estuda e desenvolve 
métodos de conversão automática de linguagem humana natural (ex: texto de uma ficha clínica) 
em representações mais categóricas, capazes de serem analisadas por um computador (ex: lista  
de sinais e sintomas).21–24  

Com a atual tendência para abandonar os métodos de arquivo analógicos em detrimento de 
métodos mais digitais, as clínicas começaram a gerar grandes bases de dados. Os ficheiros 
médico-dentários eletrónicos (FMDE), tornaram-se assim um recurso promissor.10,11,25 A 
relevância do uso de FMDE para a realização de estudos retrospetivos é reforçada pela 
existência de 3 iniciativas médicas de grande escala para a utilização deste tipo dados, e uma 
iniciativa específica na área da Medicina Dentária (Consortium for Oral Health Research and 
Informatics - COHRI)21. Os FMDE podem ter diversas aplicações, desde servir de informação 
de base para estudos epidemiológicos, análise da durabilidade de materiais restauradores, entre 
outros. A grande desvantagem desta abordagem assenta num processo de filtração e análise da 
informação demorado, trabalhoso e dispendioso, em termos de recursos humanos.21,22  

Figura 3: sistema robótico de simulação do movimento 
mandibular - in: Raabe, D., Alemzadeh, K., Harrison, A. J. L., & 
Ireland, A. J. (2009). The chewing robot: A new biologically-
inspired way to evaluate dental restorative materials. Proceedings 
of the 31st Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society: Engineering the 
Future of Biomedicine, EMBC 2009, 6050–6053.  
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Diversos estudos evidenciaram a possibilidade de tornar este processo analítico mais eficaz 
e eficiente, recorrendo a softwares de automatização. Concluíram que os métodos de TM 
podem ser utilizados para transformar, de forma fidedigna, os dados clínicos em dados 
estatísticos, passíveis de serem analisados (NLP), sendo também eficazes na deteção de erros 
de armazenamento dos dados (conflito de nomes, datas incoerentes, informação perdida e 
duplicações).  São, assim, úteis no processo de filtração e limpeza da base de dados de FMDE. 
13,21–24  

Investigadores da East Carolina University School of Dental Medicine23 utilizaram uma 
plataforma de pesquisa e análise de base de dados (COHORT - Community Oral Health 
Outcomes and Risk Tracking), integrada com um software de registo e arquivo de FMDE 
(axiUM), para avaliar a saúde oral da comunidade utente de 8 clínicas do estado da Carolina 
do Norte. A plataforma COHORT foi capaz de, automaticamente, extrair dados não 
codificados do axiUM, presentes no odontograma e registos de consultas, e convertê-los em 
dados codificados. Desta forma, foi possível retirar valores importantes para o planeamento de 
medidas de Medicina Dentária preventiva a nível comunitário, como o valor do índice CPO-D 
(dentes cariados, perdidos e obturados) e o valor de prevalência de cárie dentária. O facto de 
softwares como este permitirem o acompanhamento ao longo do tempo dos FMDE, torna-os 
ferramentas especialmente úteis para estudos longitudinais.23 Outro estudo, também realizado 
nos EUA, desenvolveu um software com aplicações na mesma plataforma de registo e arquivo 
de FMDE (axiUM), destinado a detetar eventos adversos na base de dados e classificá-los 
segundo tipo e severidade. Estas premissas mostraram ser possível monitorizar 
automaticamente eventos adversos como reações alérgicas, complicações pós-operatórias e 
lesões nervosas, entre outros, com uma precisão elevada (cerca de 80%). Os métodos manuais 
e baseados em registos em papel, tinham-se revelado insatisfatórios por apresentarem 
resultados muito dispares entre quem avaliava os dados, provavelmente por diferenças de 
intrepertação.22 Também em Inglaterra, conseguiram, com sucesso, extrair informação útil de 
FMDE com o auxílio de softwares de TM, estabelecendo relação entre fatores individuais e 
socias, e o risco de desenvolvimento de determinadas doenças orais.24  

Estas ferramentas de automatização foram, do ponto de vista dos autores, úteis e capazes 
de aumentar a eficácia e eficiência dos estudos, tendo, algumas limitações.  No entanto, existe 
espaço para melhorias. Verifica-se a necessidade de haver padronização na nomenclatura 
utilizada nos softwares de arquivo e análise de dados, assim como uma maior uniformidade na 
forma de registo da informação, por parte dos médicos-dentistas.13,21–24 No Reino Unido, estão 
a ser tomadas medidas que visam diminuir estas dificuldades, como a implementação de uma 
nomenclatura padronizada para uso em ficheiros médicos eletrónicos (Systematized 
Nomenclature of Medicine Clinical Terms - SNOMED CT).24  
 

Estando o conhecimento científico sempre a evoluir, e as técnicas usadas em 
correspondente alteração, é difícil para o médico-dentista manter-se permanente atualizado. 
Não só no aspeto mais teórico que suporta a sua prática clínica, mas também na componente 
mais técnica. É principalmente nesta última que mais desafios se apresentam. Os estudantes 
acabam a sua formação de pré-graduação com um número reduzido de atos clínicos e 
progridem, de uma fase pré-clínica para a clínica, com um mínimo treino prático de gestão 
comportamental do doente ou comunicação. Nesta fase pré-clínica da formação académica são 
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realizados exercícios que visam desenvolver a destreza manual dos estudantes ao treinarem 
determinados procedimentos em ambiente laboratorial. Para que os estudantes consigam 
evoluir e retirar conhecimentos desse treino é necessário que os seus exercícios sejam avaliados 
de forma a que os erros sejam reconhecidos e, numa próxima situação, evitados. Esta avaliação 
está dependente da presença de um professor qualificado e, por isso, limita a quantidade de 
horas de treino pré-clínico a que os estudantes têm acesso. Com o objetivo de encontrar 
soluções tecnológicas para tornar estas limitações da formação médico-dentária menos 
impactantes, diversos autores investigaram ferramentas e métodos de automatização, com base 
em computadores: CAL/CAS.26  

Neste contexto, à semelhança do que 
acontece com os robôs de simulação 
utilizados em estudos laboratoriais, também 
na formação prática de estudantes de 
Medicina Dentária, a oportunidade de ter 
um robô que consegue automaticamente 
reproduzir determinadas tarefas humanas, se 
mostrou bastante útil. Salientam-se as 
situações em que os estudantes têm de 
praticar procedimentos invasivos e 
irreversíveis (e.g., prótese fixa ou cirurgia). 
Robôs de simulação do comportamento 
humano, possibilitam que os estudantes 
obtenham a prática necessária antes de 
progredirem para a execução em humanos. 
SIMROID é o nome de um dos sistemas de 
CAL/CAS capaz de desempenhar estas 
funções. É um sistema interativo de prática 
médico-dentária com base no doente, 
composto por um robô humanoide de corpo 
inteiro com aparência realista, uma cadeira 

dentária, um software de interface gráfica 
para o instrutor e duas câmaras para registar 
as atitudes e capacidades do operador 
mediante o feedback fornecido. O instrutor 
atua como intermediário entre o estudante 

operador e o robô, sendo um sistema parcialmente automatizado. A capacidade do SIMROID 
simular reação à dor e pressão permite aos estudantes não só melhorar a sua destreza manual e 
técnica do tratamento em questão, mas também a sua capacidade comunicativa. Os estudantes 
utilizadores deste sistema melhoram a atitude para com os doentes, em comparação com 
estudantes que não realizaram este treino, ou o fizeram em manequins mais tradicionais. (Fig. 
4)4,26      

No que diz respeito à dificuldade de acesso ao ensino pré-clínico, as ferramentas e métodos 
até agora propostas baseiam-se na tentativa de automatizar o processo de avaliação do 
professor/instrutor, fornecendo ao estudante prática independente, capacitando-o de 

Figura 4: Imagem do SIMROID ((A): sistema interativo de 
simulação do doente baseado num robô; (B): monitor tátil de 
controlo) - in: Abe, S., Noguchi, N., Matsuka, Y., Shinohara, C., 
Kimura, T., Oka, K., Okura, K., Rodis, O. M. M., & Kawano, F. 
(2018). Educational effects using a robot patient simulation system 
for development of clinical attitude. European Journal of Dental 
Education, 22(3), e327–e336. 
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ferramentas gráficas visuais para melhorar a visualização de defeitos no seu trabalho. As 
tecnologias de CAL encontradas na literatura são aplicadas ao ensino pré-clínico da endodontia 
e prótese (preparos coronários e escultura anatómica). 4,27–32 Na endodontia, o software de CAL 
criado recorre a realidade virtual (VR), com uma tecnologia que cria uma interface de imagens 
tridimensionais, entre o estudante e os instrumentos utilizados, capacitando-o para a preparação 
de cavidades de acesso em dentes virtuais (Fig. 5). Esses dentes são depois avaliados por um 
sistema automático que, quando comparado com o resultado de avaliação de endodontistas, 
apresentou resultados semelhantes (Fig. 6). A tecnologia ainda está numa fase experimental, 
mas permite a possibilidade dos estudantes praticarem a realização de cavidades de acesso 
endodônticas e a sua avaliação de forma autónoma.27,31 Para o ensino laboratorial de realização 
de preparos protéticos e esculturas anatómicas em cera foi desenvolvida uma plataforma de 
avaliação, composta por um scanner 3D, aliado a um software de avaliação tridimensional dos 
dentes digitalizados e um monitor com uma interface gráfica. Estes sistemas fornecem aos 
estudantes um feedback quantitativo do seu trabalho, atribuindo um valor ao preparo ou 
enceramento, bem como informação qualitativa, identificando quais são as zonas retentivas ou 
quais as zonas onde foi removido tecido dentário em excesso. Apesar de diferentes estudos 
demonstrarem que a avaliação e as indicações do software têm correlação com as mesmas 
efetuadas pelos professores, determinados estudos revelaram que estes sistemas automáticos 
de CAL podem gerar respostas negativas ou nulas, relativamente à satisfação dos estudantes. 
Estas situações advêm da existência de variáveis relacionadas com a forma de como o sistema 
é implementado, ou o perfil de estudantes que têm acesso, e que podem influenciar 
consideravelmente a viabilidade desta tecnologia. Neste contexto é crucial a existência de mais 
estudos sobre as tecnologias de CAL/CAS automáticos, tanto nos sistemas de avaliação de 
preparações de dentes, como nas restantes áreas da Medicina Dentária, para que haja um 
melhor entendimento de como se pode retirar o máximo de vantagens destas ferramentas, bem 
como identificar em que condições o investimento é justificado. 28–30,32 

Figura 5: interface de VR do sistema de CAL/CAS para treino 
da realização de cavidades de acesso endodôntico - in: 
Rhienmora, P., Gajananan, K., Haddawy, P., Dailey, M. N., & 
Suebnukarn, S. (2010). Augmented reality haptics system for dental 
surgical skills training. Proceedings of the ACM Symposium on Virtual 
Reality Software and Technology, VRST, 1(212), 97–98. 

 

Figura 6: interface do software de avaliação da cavidade de 
acesso endodôntica virtual - in: Yin, M. S., Haddawy, P., 
Suebnukarn, S., & Rhienmora, P. (2018). Automated outcome 
scoring in a virtual reality simulator for endodontic surgery. 
Computer Methods and Programs in Biomedicine, 153, 53–59. 

 



 14 

Diagnóstico  
 

A determinação da natureza de uma patologia ou condição, bem como a distinção entre 
duas patologias ou condições diferentes, através da análise de sinais e sintomas, recolhidos em 
exames clínicos, laboratoriais e/ou imagiológicos, são das tarefas mais exigentes para um 
médico-dentista. A maior parte dos sistemas de diagnóstico automático tenta diminuir a 
necessidade de intervenção humana, funcionando como auxiliares do médico-dentista e 
oferecendo uma segunda opinião, acerca do diagnóstico. Estes, são chamados de sistemas de 
suporte de decisão clínica (CDSS – Clinical Decision Support Systems).12,13 

Um dos primeiros casos de utilização prática e clínica de CDSS em Medicina Dentária 
foi no diagnóstico de distúrbios temporomandibulares (DTM). A característica multifatorial 
dos DTM torna a sua identificação particularmente difícil. Assim sendo, é útil a possibilidade 
de, automaticamente, conseguir definir relações de causa-efeito e identificar fatores de risco de 
desenvolvimento destes distúrbios. A utilização de softwares de ML, em que a probabilidade 
de ocorrência de certas variáveis depende do estado de outras (redes bayesianas), demonstrou 
ser um método eficaz no auxílio da avaliação da progressão de DTM, com base em informação 
retirada de ressonâncias magnéticas. 12,13  

Com aplicações na periodontologia, existem CDSS capazes de diagnosticar 
periodontite, ou pela analise de imagens,33,34 ou através de informação quantitativa como o 
nível de perda óssea radiográfica, nível de perda de inserção periodontal e fatores de risco de 
cada doente. 12 Um estudo descreve um software de ML capaz de diferenciar periodontite 
agressiva de periodontite crónica com sucesso. Estão também descritos softwares capazes de, 
através de amostras de saliva, classificar o tipo de halitose presente e de, automaticamente, 
prever a ocorrência de ulceração aftosa recorrente, pela análise de fatores ambientais, 
comportamentais e individuais do doente. Em ambos os casos os autores concluem que os 
CDSS estudados são exatos e têm utilidade prática.12 

Na ortodontia, existem CDSS eficazes no auxílio da análise cefalométrica com 
marcação correta (taxa de sucesso próxima dos 90%) dos pontos cefalométricos em 
telerradiografias, aumentando, significativamente, a rapidez deste processo.35 Foram também 
desenvolvidos softwares de diagnóstico de indicação de extração de dentes, prévia a 
tratamentos ortodônticos. Esta decisão é, em alguns casos, controversa entre os clínicos sendo 
estabelecido que a utilização dos CDSS é apontada pelos autores como de elevada utilidade. 
Um dos estudos que comparou a decisão sugerida pelo software com o tratamento realizado 
segundo a decisão do ortodontista, identificou-se uma percentagem de concordância de 90,4%. 
Um outro estudo demonstrou a aplicabilidade de algoritmos de ML na previsão da morfologia 
mandibular, em casos de classes esqueléticas I, II e III, através da análise de marcadores 
cefalométricos, retirados de telerradiografias.12 

Já na área da dentisteria conservadora e prostodontia, os estudos demonstram ser 
possível utilizar softwares de ML para, de forma precisa e previsível, identificar a cor do 
material restaurador, que mais se assemelha á cor dos dentes do doente. Softwares de previsão 
demonstraram sucesso na determinação da cor de dentes pós-branqueamento, através da análise 
da cor inicial do dente e informação individual do doente. Um outro estudo analisou a 
viabilidade de, automaticamente, prever qual o melhor material restaurador para cada doente, 
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bem como, a longevidade desse mesmo material. A base destas previsões assenta na 
informação clínica e radiográfica do doente.12  

Na área da cirurgia oral foi iniciado o desenvolvimento de um CDSS que consegue, 
com sensibilidade, especificidade e exatidão suficiente, detetar a presença de fraturas 
longitudinais em dentes, pela interpretação de radiografias intraorais. Este software automático 
é útil pois, a sobreposição de estruturas na imagem radiográfica, torna o diagnóstico deste tipo 
de fraturas particularmente difícil. Ainda com aplicação na cirurgia oral, foi criado um 
software, que testa o uso de lógica difusa para mimetizar o método utilizado pelos médicos-
dentistas para realizar previsões relativas ao tratamento. Sistemas de lógica difusa são uma 
forma de inteligência artificial, que usa valores indefinidos e conceitos vagos, ao contrário de 
sistemas de lógica bi-valorada, que apenas aceitam dois tipos de valores (e.g., verdadeiro ou 
falso).  Embora apenas aplicado a nível académico, a lógica difusa mostra ser um método 
promissor para a replicação da capacidade humana de raciocínio. Um CDSS com base neste 
sistema foi, no estudo de Mago et al.,36 proposto como auxiliar na decisão de qual o melhor 
tratamento, em casos de dentes fraturados.12  

Para a endodontia, está descrito um menor número de aplicações de automatização, 
sendo, no entanto, estabelecidas como eficazes e com uma utilidade prática elevada. Foram 
propostos métodos de utilização de algoritmos de ML para detetar o comprimento de dentes e 
a distância entre a terminação apical da lima endodôntica, colocada no canal radicular, e o 
forâmen apical. Pela análise de radiografias periapicais, estes softwares, alcançaram 
percentagens de exatidão de 93% e, quando comparados com o diagnóstico de médicos-
dentistas, mostraram-se 20% mais exatos.12  

No diagnóstico e controlo de neoplasias orais, os softwares de criação de modelos de 
risco têm-se mostrado ferramentas promissoras. Estes permitem que o médico-dentista seja 
auxiliado na definição do quão invasiva deverá ser a sua abordagem, ou com que frequência 
devem ser marcadas as consultas. Um exemplo desta tecnologia é o método quantitativo de 
previsão automática do risco de desenvolvimento de carcinoma de células escamosas em 
leucoplasias orais, baseado numa citologia esfoliativa.37 O software com algoritmos de ML 
conseguiu, com sucesso, prever o desenvolvimento de neoplasias com maior exatidão que os 
métodos convencionais.37 Existem ainda softwares que, para além de preverem, com exatidão, 
o risco de desenvolvimento de uma neoplasia, conseguem, com sucesso, determinar o 
prognóstico do tratamento.12 
 
 A maior parte destes CDSS recorrem a ML.3,12 No entanto, nos métodos de diagnóstico 
em que a informação necessária para tomar a decisão é baseada em imagens (e.g., radiografias 
intraorais, telerradiografias, CBCT, etc.), estes softwares necessitam também de incorporar 
ferramentas de Visão Computacional (Computer Vision – VC) - a área científica que estuda e 
desenvolve tecnologias que fornecem, às máquinas, a capacidade de captar dados externos de 
imagens. Estas ferramentas permitem que os softwares identifiquem o conteúdo de imagens, 
determinem a localização e forma de determinadas estruturas numa imagem, ou criem modelos 
virtuais de cenários reais. A Medicina Dentária, por ser uma especialidade médica em que são 
utilizados, de forma rotineira, meios auxiliares de diagnóstico baseados em imagem para 
diagnosticar as diferentes patologias e planear os tratamentos, é, particularmente, uma 
candidata ideal para a integração de ferramentas e métodos de automatização, com base na 
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visão computacional. Alguns exemplos desta integração de diferentes tecnologias são, os 
softwares automáticos de diagnóstico de doença periodontal e controlo do índice de placa. 
Estes baseiam-se na análise de radiografias peripicais e fotografias intraorais, 
respetivamente.33,34,38,39 Alguns destes CDSS já são comercializados, como é o caso do 
ORAD® (Oral Radiographic Differencial Diagnosis), um software que, com base em 
radiografias panorâmicas, realiza o diagnóstico diferencial de lesões radiográficas nos 
maxilares.13 

O desenvolvimento das câmaras intra-orais trouxe um novo recurso para este tipo de 
CDSS. A utilização destes instrumentos está dependente da interpretação do médico-dentista 
e, em muitos casos, exige um processo de adaptação e aprendizagem para que sejam obtidos 
bons resultados.  Os softwares que propõem automatizar esse processo interpretativo foram já 
desenvolvidos, por exemplo, para o diagnóstico de lesões de cárie.40 A qualidade das imagens 
é o principal determinante da exatidão e eficácia destes sistemas. Como possível solução foi 
proposta a integração dos softwares nos instrumentos de captura das imagens, permitindo que 
estes ajustem os parâmetros de captura, de acordo com as características que o software 
necessita.33,38,39 
  

Atualmente, as ferramentas e métodos de automatização de diagnóstico não são, na sua 
maioria, capazes de aumentar a eficiência do processo, no sentido em que, pouco ou nada 
tornam a execução mais rápida ou menos dispendiosa, requerendo, ainda, um elevado grau de 
intervenção humana. Por outro lado, as ferramentas e métodos descritos, conseguem 
significativamente aumentar a eficácia do diagnóstico, ao diminuírem a margem de erro. Prevê-
se que haja um desenvolvimento nesta área e que softwares de inteligência artificial tornem o 
diagnóstico clínico cada vez mais exato, rápido e eficiente. No entanto, para atingir este 
patamar, é necessária a realização de mais estudos, com amostras estatisticamente 
significativas. A utilização de grandes amostras é particularmente importante no uso de ML, 
estando demonstrado que, quanto maior for a amostra de teste fornecida ao software, melhor 
este vai aprender e, consequentemente, mais exatas serão as suas ações. Espera-se que estes 
estudos comprovem a aplicabilidade clínica destas tecnologias e aumentem o nosso 
entendimento de qual a melhor forma de integrar a tecnologia de automatização, no fluxo de 
trabalho clínico, bem como o seu efeito a longo prazo. 3,12 

Tratamento 
 

Nos tratamentos de Medicina Dentária, podem-se encontrar os diferentes graus de 
automatização. As áreas da implantologia, prostodontia, dentisteria e ortodontia são as que 
possuem abordagens terapêuticas em que a automatização foi mais aplicada, chegando, em 
alguns casos, a graus de independência humana elevados.  

No entanto, a maioria dos tratamentos médico-dentários não se tornaram muito autónomos 
e apresentam limitações para as quais têm sido propostas soluções com base na automatização. 
Um exemplo desta situação, é o dispositivo desenvolvido para a realização de osteogénese da 
mandíbula por distração.  Este tratamento de deformidades congénitas implica que o doente 
ative o dispositivo de distração todos os dias, estando, por isso, sujeito ao erro do doente ou à 
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sua falta de colaboração. Foram desenvolvidos diversos sistemas em que o distrator é ativado 
continuamente por uma bomba hidráulica ou um motor, de forma automática e, posteriormente 
testados em modelos animais.41 No entanto, são necessários mais estudos para comprovar a sua 
aplicabilidade clínica, tendo alguns autores42 já iniciado os testes em humanos, com resultados 
positivos.41 Outro exemplo são os dispositivos de terapia de pressão da via aérea positiva 
automática (APAP), utilizados para tratar doentes com síndrome de apneia obstrutiva do sono, 
regulando automaticamente a pressão do ar que estes inspiram enquanto dormem, permitindo 
o aporte de ar necessário ao doente. Os estudos indicam que, quando comparado com o 
dispositivo de terapia de pressão da via aérea positiva contínua (CPAP), os seus níveis de 
eficácia não são significativamente mais elevados, mas apresentam maior adesão por parte dos 
doentes.43,44 Mais dispositivos como o distrator ósseo mandibular automático  ou o APAP 
existem para diversos tratamentos médico-dentários.45 A sua definição como métodos de 
automatização ou de mecanização torna-se subjetivo, sendo limitado o espaço para se tornarem 
sistemas totalmente autónomos. Assim, é nos dispositivos compostos por sistemas robóticos e 
softwares de inteligência artificial e CAD/CAM que reside a possibilidade de haver, no futuro, 
um tratamento completamente independente da atuação do médico-dentista. Nesses 
tratamentos as propostas de automatização, englobam também o seu planeamento.   

Diversos CDSS para planeamento foram propostos. Apesar disso, à semelhança do que 
acontece com o processo de diagnóstico, também o planeamento integral dos tratamentos é 
demasiado complexo para a capacidade de processamento dos softwares existentes atualmente. 
A decisão de qual o tipo de tratamento mais indicado, para cada situação, exige o cruzamento 
de muita informação. Os fatores que influenciam esta decisão ainda não foram totalmente 
programados com sucesso. Segundo os autores, essa capacidade será adquirida pelos softwares 
através da incorporação de tecnologia de ML com inteligência artificial. Na sua maioria, os 
CDSS com aplicações no planeamento de tratamentos médico-dentários, de forma 
independente, conseguem apenas realizar pequenas tarefas como a emissão de avisos ou 
sugestão quando detetam alguma falha no planeamento.  É necessário que seja o médico-
dentista a dar a maioria das instruções ao computador. 3,4,12 

Os softwares de planeamento mais relevantes são as plataformas digitais, de CAD/CAM 
nas quais podem ser introduzidos dados de fotografias intra e extra-orais, CBCT e scanners 
intra e extra-orais. A partir destes dados, são criados modelos tridimensionais e/ou 
bidimensionais do doente, com as estruturas anatómicas de interesse para o planeamento (e.g., 
dentes, tecido gengival, tecido ósseo, etc.) e os componentes necessários para o respetivo 
tratamento (e.g., guias cirúrgicas, coroas, etc.). A partir destes modelos, é possível efetuar 
medições, sobrepor imagens, analisar a relação entre diferentes estruturas, desenhar simulações 
de novas posições e formas de dentes, elementos protéticos, ou implantes, entre outras ações. 
São ferramentas essenciais para os sistemas robóticos de automatização, responsáveis pelas 
ferramentas mais autónomas.8,12,20,46  
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Efetivamente, foi devido ao 
desenvolvimento de robôs com 
inteligência artificial que os graus de 
automatização mais elevados foram 
alcançados.20,47,48 Um dos tipos de 
sistemas mais desenvolvidos é o das 
cirurgias teleguiadas. Estes sistemas 
são compostos por uma consola de 
controlo, operada pelo cirurgião, e 
uma série de braços robóticos, 
capazes de reproduzir os movimentos 
do cirurgião. Em dezembro de 2009 o 
sistema de cirurgia teleguiada da 
Vinci® (Fig. 7) foi autorizado para 
utilização em cirurgias transorais 
robóticas (TORS – transoral robotic 
surgery), englobando qualquer 
cirurgia roboticamente assistida, 
realizada no trato digestivo superior, 
com aceso pela cavidade oral. As 

TORS mostraram-se eficazes em cirurgias de remoção da base da língua - no tratamento da 
apneia obstrutiva do sono, em cirurgias de remoção de neoplasias da orofaringe e em cirurgias 
de remoção de rânulas do pavimento da cavidade oral (Fig. 8).49,50 Apesar de possibilitar a 
realização de intervenções cirúrgicas minimamente invasivas, este método é pouco 
automatizado e o sucesso dos tratamentos depende, num grau elevado, da qualificação técnica 
do cirurgião. Não está ainda completamente evidenciada na literatura, a sua maior eficácia ou 
eficiência comparativamente com os métodos manuais.20,49–51  

Outros robôs surgiram na prática 
clínica de Medicina Dentária, aumentando 
sucessivamente o grau de automatização, 
principalmente na área da implantologia. 
Em 2002, Boe-Secke et al.  (Medical 
Intelligence, Schwabmünchen, Alemanha) 
introduziram o primeiro estudo da técnica 
de colocação de implantes dentários 
roboticamente assistida (CIRA). Este 
sistema desenvolveu-se para auxiliar o 
cirurgião durante a preparação do local de 
osteotomia do implante, posicionando 
uma guia de perfuração. Seguiram-se 
diversos modelos e propostas de sistemas 
de CIRA capazes de guiar o instrumento 
utilizado pelo cirurgião para que este 
alcance a posição, orientação e força 

Figura 7: representação gráfica do sistema robótico da Vinci® - in: 
Park, E. S., Shum, J. W., Bui, T. G., Bell, R. B., & Dierks, E. J. (2013). Robotic 
Surgery. A New Approach to Tumors of the Tongue Base, Oropharynx, and 
Hypopharynx. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America, 25(1), 
49–59.  

 

Figura 8 : fotografia peroperatória de uma TORS ao pavimento 
da boca, realizada com o auxílio do sistema robótico da Vinci® - 
in: Walvekar, R. R., Peters, G., Hardy, E., Alsfeld, L., Stromeyer, F. W., 
Anderson, D., & DiLeo, M. (2011). Robotic-assisted transoral removal of 
a bilateral floor of mouth ranulas. World Journal of Surgical Oncology, 
9.  
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desejada. Em 2017, foi desenvolvido o 
YOMI® (Neosis, Miami, FL, EUA), o 
primeiro dispositivo de CIRA comercial 
do mundo. O sistema de orientação, 
designado tecnologia robótica háptica, 
orienta os cirurgiões durante a perfuração 
óssea, com base na trajetória pré-
operatória planeada. A YOMI® oferece 
instruções físicas, limitando a 
localização, a orientação e a 
profundidade da broca, aliviando a 
necessidade de preparar uma guia 
cirúrgica personalizada e, ao mesmo 
tempo, impedindo o desvio da mão do 
cirurgião.20 A tecnologia robótica háptica 
foi comercializada na implantologia, 
tendo sido, no entanto, também 
estudadas as suas possíveis aplicações 

em tratamentos como o preparo cavitário de dentes.47 Apesar de estar demonstrado que 
dispositivos como o YOMI® conseguem alcançar elevados níveis de precisão e aumentar 
consideravelmente a previsibilidade dos tratamentos, estes necessitam ainda da supervisão do 
médico-dentista. No final de 2017, Zaho et al.52, em Beijing, na China, introduziram e testaram, 
em humanos o primeiro sistema de CIRA completamente autónomo, capaz de realizar, 
automaticamente, ajustes durante a cirurgia. Este sistema robótico é composto essencialmente 
por 4 componentes: um software de planeamento, um braço robótico, um software de 
navegação espacial e um dispositivo de localização ótica. Inicialmente, é criado, no software 
de planeamento, um modelo tridimensional das estruturas anatómicas e componentes 
necessários à execução do tratamento e transmitido para o software de navegação espacial. 
Este, com os dados que recebe do dispositivo de localização ótica, tem de localizar pontos 
chave (marcadores fiduciais) nas estruturas anatómicas do doente, fazendo-os corresponder aos 
mesmos marcadores fiduciais no seu modelo tridimensional. Marcadores fiduciais (Fig. 9) são 
objetos colocados no campo de visão de um sistema de captação de imagem, com o objetivo 
de servirem como ponto de referência. Na visão computacional, este processo de sobreposição 
de duas séries de pontos correspondentes denomina-se registration, sendo o método de 
ancoragem óssea fiducial considerado o gold standard. A eficácia deste processo é um fator 
determinante para a precisão do tratamento.53,54 Quanto maior for a correlação entre a posição 
e orientação do modelo tridimensional do doente e as estruturas anatómicas deste, mais precisas 
serão as ações executadas pelo braço robótico. A navegação deste, nos 3 eixos espaciais (X,Y 
e Z), é processada continuamente pelo sistema de navegação espacial e seus mecanismos de 
medição de coordenadas. Assim, permite-se que o braço robótico se localize relativamente ao 
leito implantar e realize a perfuração óssea na posição, orientação e profundidade pré-definidas 
no software de planeamento.  

Figura 9: Imagem representativa de sobreposição de marcadores 
fiduciais (esferas verdes) -in: Yang, W. M., Ho, C. T., & Lo, L. J. (2015). 
Automatic Superimposition of Palatal Fiducial Markers for Accurate 
Integration of Digital Dental Model and Cone Beam Computed 
Tomography. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 73(8)) 
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Um sistema para cirurgias de 
colocação de implantes 
zigomáticos, com nível de 
autonomia e funcionamento 
semelhantes ao desenvolvido em 
Beijing, foi testado, em 
laboratório, em modelos de 
maxilas desdentadas (Fig. 10). 
Concluíram que a tecnologia 
utilizada pode permitir a 
colocação, com precisão, de 
implantes longos.20 Foi também 
testado, em ambiente 
laboratorial, um sistema robótico 
autónomo para a preparação 

protética de dentes. 48,55 Ao contrário do sistema para implantologia de Zaho et al., em que é 
utilizado um instrumento de rotação com liberdade de movimento, neste, o instrumento 
utilizado é um laser, fixado à arcada dentária por meios mecânicos. Sendo assim, o correto 
posicionamento do instrumento em relação ao seu campo de ação deixa de ser uma limitação, 

estando o sucesso e precisão do 
preparo dentário mais 
dependentes da correta 
calibração, da quantidade de 
tecido removido pelo laser, e 
da sua correlação para com o 
modelo tridimensional de 
degaste previamente 
planeado(Fig. 11).48    

Apesar dalguns destes 
sistemas robóticos já terem 
sido testados em humanos, a 
quantidade de evidência 
clínica que suporta a sua 
viabilidade é reduzida. Na 
situação atual do 
conhecimento é necessária a 
realização de mais estudos 
longitudinais e comparativos 
para comprovar que estes 
sistemas robóticos conseguem, 
não só realizar os tratamentos 
com sucesso, mas também que 
o conseguem fazer de forma 
mais eficaz e eficiente que a 

Figura 10: sistema de CIRA para implantes zigomáticos - in: Wu, Y., Wang, F., 
Fan, S., & Chow, J. K.-F. (2019). Robotics in Dental Implantology. Oral and 
Maxillofacial Surgery Clinics of North America, 31(3), 513–518.  

 

Figura 11: componentes do sistema robótico de preparação protética de 
dentes - in: Yuan, F., Wang, Y., Zhang, Y., Sun, Y., Wang, D., & Lyu, P. (2016). An 
automatic tooth preparation technique: A preliminary study. Scientific Reports, 6(March 
2015), 1–9.  

<a 
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alternativa manual. Com a superação das atuais limitações técnicas existentes e diminuição dos 
custos de fabrico, a aplicação destes sistemas robóticos autónomos na Medicina Dentária 
parece ser promissora.20,47–51 

Existem ainda os robôs de CAD/CAM, com aplicações na ortodontia, prostodontia e 
implantologia, cujo propósito não é a atuação direta nos doentes, mas sim a confeção dos 
componentes laboratoriais necessários para os respetivos tratamentos. Alguns destes exemplos 
englobam as impressoras 3D e fresadoras, que atualmente permitem a construção de guias 
cirúrgicas, próteses provisórias, modelos anatómicos e coroas de cerâmica, entre outras 
componentes físicas que fazem parte dos tratamentos realizados em Medicina Dentária. 
Excluindo a instrução de ação inicial, estas ferramentas conseguem funcionar de forma 
completamente autónoma e produzem peças com precisão suficiente para o seu uso 
clínico.8,46,56–58 Na ortodontia, esta automatização dos processos laboratoriais não é realizada 
através de impressoras 3D, mas sim de robôs capazes de dobrar arames ortodônticos, ajustados 
à forma especifica da arcada dentária do doente.59 Um robô com mecânica semelhante foi 
criado para realizar o posicionamento dos dentes de uma prótese removível total, de acordo 
com o formato do rebordo alveolar do doente (Fig 12).4,60 Em ambos os casos, os autores dos 
estudos concluíram que os sistemas robóticos tinham viabilidade para ser aplicados 
clinicamente. 59,60 

 
 A tecnologia dos tratamentos médico-dentários está, evidentemente, na sua fase inicial 
de desenvolvimento e possui algumas limitações. Uma das mais relevantes é o investimento 
económico elevado, associado à maioria das ferramentas e métodos descritos. As tecnologias 

existentes já conseguem realizar tarefas de 
complexidade avançada, com um grau de 
independência considerável. Demonstram 
atingir graus de sucesso semelhantes e, em 
alguns casos, superiores à sua alternativa 
humana. São ferramentas promissoras que, 
mediante os avanços tecnológicos, poderão 
aumentar significativamente a eficácia e 
eficiência dos tratamentos. Com a 
evolução destes sistemas, será necessário 
discutir as implicações éticas da 
automatização. Questões como – quem é o 
responsável pelo eventual dano causado 
pela ação de um sistema totalmente 
autónomo, são, atualmente, discutidas 
noutras indústrias, em que robôs, 
totalmente autónomos, já se encontram 
comercializados e em função (e.g., 

indústria automóvel).2,61 Na Medicina Dentária, para a utilização de ferramentas como os 
sistemas robóticos automáticos de CIRA52, a resposta a esta questão terá que ser, 
indubitavelmente, discutida. Estes e outros temas terão de ser discutidos e aprofundados, 

Figura 12: sistema robótico de posicionamento automático dos 
dentes de uma prótese removível total - in: Rodr, E., Kypson, A. P., 
Moten, S. C., Nifong, L. W., & Jr, W. R. C. (2006). Motion planning and 
synchronized control of the dental arch generator of the tooth-arrangement 
robot. International Journal, April, 211–215.  
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incluindo uma profunda análise do ponto de vista ético, para que a sua utilização seja 
generalizada.  

Conclusão 
 

A metodologia deste estudo apresenta algumas limitações. Não está garantido que todos 
os artigos publicados acerca do tema do estudo tenham sido incluídos, e alguns aspetos 
relacionados com este não são abordados (e.g., as aplicações de métodos e ferramentas de 
automatização no processo de gestão de unidades de saúde médico dentárias). 

Esta revisão bibliográfica conseguiu apresentar e discutir diversas aplicações de 
automatização na Medicina Dentária. Nenhuma delas é, no entanto, totalmente independente 
do humano que a opera. Os sistemas descritos na literatura funcionam como dispositivos de 
suporte que auxiliam o médico-dentista podendo, em maior parte dos casos, torná-lo mais 
eficaz e eficiente. Na automatização dos tratamentos, mais especificamente nas áreas de 
implantologia e prostodontia, verifica-se a utilização de dispositivos com maior grau de 
automatização. O oposto é verdade para a área do diagnóstico, em que a capacidade de 
automatizar o processo de decisão clínica, identificação e classificação de patologias é, ainda, 
reduzida.    

Esta revisão focou-se essencialmente nas vantagens e oportunidades criadas pelas 
tecnologias até então desenvolvidas, destacando ainda algumas das suas limitações. Foram 
discutidas apenas as consideradas mais relevantes, devendo ser tido em conta as restantes 
limitações de cada tecnologia, antes de retirar conclusões relativamente à sua aplicabilidade 
clínica. A maior parte das tecnologias estudadas não estão ainda comercializadas, encontrando-
se ainda numa fase de desenvolvimento inicial, não existindo ainda, uma evidência científica 
significativa acerca do sucesso da sua utilização. É assim necessária a realização de estudos 
adicionais que elucidem a relação custo-benefício de cada uma das tecnologias, no seu contexto 
de aplicação. As ferramentas e métodos de automatização da Medicina Dentária têm a 
possibilidade de otimizar os tratamentos, diagnósticos, investigações e formações, e diminuir 
os recursos despendidos na sua realização. Softwares de ML, visão computacional, 
CAD/CAM, CAL/CAS, TM, e a robótica parecem ser relevantes na criação de sistemas de 
automatização. Neste contexto, é de prever que, num futuro próximo, exista um aumento da 
sua aplicação nas diferentes áreas da Medicina Dentária. 
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