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PREÂMBULO 

Durante o meu percurso académico, cedo reconheci que a área da Medicina fazia parte 

da minha vocação profissional. Especificamente, e no momento de decidir, foi a 

Medicina Dentária aquela que melhor foi capaz de moldar tal ambição. 

Actualmente, como Médico Dentista e decorridos 16 anos de entrega e dedicação ao 

exercício da Medicina Dentária, posso afirmar que as minhas expectativas não foram 

defraudadas. 

Contudo, e passe a metáfora, acontece por vezes que à medida que percorremos um 

caminho em direcção ao cimo de uma montanha, à volta avistamos outra que da mesma 

forma nos convida a escalar. 

Foi então que, numa sequência lógica de acontecimentos com origem no primeiro 

Mestrado em Informática Médica, surgiu um novo desafio igualmente capaz de 

despertar o meu interesse, a Telemedicina Dentária. 

Sou apologista que tal como nas demais áreas da Medicina, também a prática da 

Medicina Dentária preventiva ou interceptiva terá sempre vantagem relativamente à 

Medicina Dentária interventiva. Quanto mais precocemente for possível realizar o 

diagnóstico mais favorável tenderá a ser o prognóstico. 

Consequentemente, o despiste de cárie e/ou de outros problemas do foro Médico-

Dentário, nomeadamente de carácter ortodôntico, assume-se de particular relevância 

para incrementar a contínua evolução da Medicina Dentária. 

Neste contexto, a Telemedicina Dentária parece-me ter todo um potencial a explorar no 

sentido de promover o acesso aos serviços de cuidados de saúde oral, nomeadamente 

através da exploração da sua forte e promissora componente preventiva, nomeadamente 

na eventual possibilidade em realizar os diagnósticos remotos dos problemas Médico-

Dentários mais comuns num paradigma remoto, com todos os seus inúmeros benefícios 

inerentes. 

Por isso, assumi com determinação o interesse por este novo desafio chamado 

Telemedicina Dentária. Será a nova montanha a escalar, sendo desde já possível registar 

com agrado alguns “vestígios” do trabalho até agora realizado.  
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ORGANIZAÇÃO DA TESE 

No capítulo da introdução é feita uma alusão geral à cárie dentária, desde a sua 

definição à sua importância ao nível da saúde pública. É valorizada a sua vertente em 

crianças, nomeadamente em idade pré-escolar, mencionando-se as principais 

consequências negativas decorrentes do não tratamento de situações de cárie dentária 

nesta faixa etária. 

São também referidos os últimos valores conhecidos de prevalência de cárie a nível 

nacional e mencionados alguns parâmetros relativos ao actual Programa Nacional de 

Promoção da Saúde Oral. 

 

No capítulo do objectivo, é mencionado o intuito em avaliar a validade da Telemedicina 

dentária, obedecendo a determinadas limitações. 

 

No capítulo do estado da arte, é referida abreviadamente a forma de como a medicina 

dentária surgiu em Portugal e de como evoluiu até à actualidade, destacando-se os 

principais factos e acontecimentos ocorridos durante o seu desenvolvimento. É referida 

também a importância do desenvolvimento da imagem fotográfica digital e a sua 

inclusão em prol da medicina dentária. Neste contexto é introduzido o conceito de 

telemedicina dentária, onde são igualmente descritos os factores que determinaram o 

seu surgimento mais concreto, assim como os principais projectos históricos que 

marcaram a sua evolução até aos dias de hoje. Ainda dentro da telemedicina dentária, 

são referidas as especialidades médico-dentárias nas quais a mesma tem marcado a sua 

posição com resultados já descritos, enumerando assim as suas aplicações dentro da 

medicina dentária. 

 

No capítulo do método é referido um protocolo geral onde são mencionados os 

indivíduos seleccionados que participaram no projecto, desde as crianças aos médicos 

dentistas, passando pelas educadoras de infância. Refere quais e como foram 

conseguidas as diversas autorizações necessárias. Identifica e descreve as variáveis 

consideradas para o diagnóstico médico-dentário, presencial e remoto, refere os 

processos e requisitos tecnológicos utilizados e descreve a plataforma desenvolvida para 

a avaliação remota. 
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No capítulo dos resultados, são referidos os valores resultantes da participação das 

crianças envolvidas no projecto, os valores relativos ao exame presencial e aqueles 

resultantes da análise estatística de concordância entre os dados obtidos nos exames 

presenciais e os obtidos nas avaliações remotas. Nesta análise estatística foram 

considerados os valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e 

negativo, assim como as proporções de acerto dos observadores, quer relativamente à 

necessidade de encaminhamento da criança para tratamento médico-dentário, quer 

relativos aos problemas de carácter geral e ortodôntico. 
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SUMÁRIO 

Introdução. A cárie dentária é uma doença muito comum na infância e representa um 

sério problema em odontopediatria. Efectivamente, se não for tratada, a cárie dentária 

evolui podendo implicar várias consequências negativas para a criança, nomeadamente 

na fala e mastigação, ou mesmo até afectar a sua auto-estima. Em Portugal, a 

prevalência de cárie dentária em crianças com apenas 6 anos de idade é 

aproximadamente de 50%, e a maioria das mesmas só iniciam as consultas médico-

dentárias depois dessa idade. Para além da cárie, problemas de carácter ortodôntico 

podem igualmente ocorrer com frequência em crianças com idade pré-escolar. No 

sentido de reverter esta tendência, o diagnóstico remoto apresenta-se como um recurso a 

explorar no sentido de proporcionar o cedo diagnóstico, alertando para o tratamento 

atempado para que desse modo as crianças possam manter um adequado estado da sua 

saúde oral. O desenvolvimento do telediagnóstico poderia assim beneficiar 

significativamente os cuidados de saúde oral, diminuindo custos e tempo associados às 

deslocações e aumentando o acesso aos serviços médico-dentários. 

Objectivo. Avaliar a validade da telemedicina dentária no diagnóstico remoto dos 

problemas médico-dentários mais comuns em crianças, baseado na observação de 

fotografias orais não-invasivas e utilizando tecnologia acessível e de baixo custo. 

Métodos. Para o efeito, foi desenvolvido e testado um projecto de telemedicina dentária 

para rastreio remoto médico-dentário. Foram efectuadas 3 fotografias por cada uma das 

66 crianças envolvidas no projecto para posterior análise remota por 4 médicos 

dentistas. Cada médico dentista preencheu um questionário “on-line” por cada criança, 

identificando como conclusão quais as que deveriam ser encaminhadas para tratamento 

médico-dentário. As mesmas crianças foram previamente observadas presencialmente, 

através do exame médico-dentário tradicional, que foi usado como “gold standard” 

neste estudo. Os dados relativos aos dois diferentes métodos de diagnóstico foram 

posteriormente comparados e analisados estatisticamente. 

Resultados. Os resultados apresentaram uma taxa de acerto média de 85%. Os valores 

de sensibilidade situaram-se entre os 94% e os 100% (98% de média) e os de 

especificidade entre 52% e 100% (média de 73%). O valor preditivo positivo situou-se 

entre 67% e 100% e o valor preditivo negativo entre 94% e 100%. 



 17 

Discussão e conclusão. Os resultados sugerem que o diagnóstico remoto dos problemas 

médico-dentários mais comuns em crianças com idade pré-escolar baseada em 

fotografias não-invasivas, constitui um recurso válido principalmente quando 

pretendemos identificar as crianças que não necessitam de ser encaminhadas a um 

Médico Dentista para tratamento dos problemas orais. Idealmente, mais estudos deverão 

ser realizados no sentido de aumentar a validade deste processo quando o pretendido for 

identificar aquelas que precisam ser encaminhadas para idêntico procedimento. A alta 

taxa de acerto média verificada sugere que este método de Telemedicina dentária 

apresenta potencial para ser utilizado em prol do diagnóstico oral infantil. 
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ABSTRACT 

Introduction.  Dental caries is a very common disease of childhood and represents a 

serious problem in pediatric dentistry. In fact, when not treated, dental caries develops 

implicating several negative consequences for the child, namely in speech and 

mastication, or even up to affecting his self-esteem. In Portugal, the prevalence of caries 

in children with only 6 years old is around 50% and most of them only begin dental 

visits after this age. Besides, malocclusion problems can also frequently occur in 

children with pre-school age. On seeking to reverse this trend, remote diagnosis can be a 

procedure to explore in order to promote the appropriate early diagnosis and treatment, 

so that children can maintain an adequate oral health. Thus, the development of 

telediagnosis might significantly benefit oral care, reducing costs and time associated to 

dislocations and increasing dental services access.                     

Aim.  Evaluate the validity of teledentistry for remote diagnosis of the more common 

children dental problems, based on non-invasive oral photographs, using accessible and 

low-cost technologies.                

Methods. For the purpose, a teledentistry project was developed for remotely screening 

dental problems. Three photographs were taken for each of 66 children to be remotely 

analyzed by four dentists. Each dentist filled a web-based questionnaire for each child, 

identifying as a conclusion which ones must be referred to dental treatment. The same 

children had a traditional in-person dental consultation that is used as a gold standard in 

this study. Then, data from the two different methods of diagnosis were compared and 

statistically analyzed.                   

Results. The results show an accuracy of 85%. The sensitivity values were between 

94% and 100% (average of 98%) and specificity ones between 52% and 100% (average 

of 73%). The positive predictive value was between 67% and 100% and the negative 

predictive value between 94% and 100%.                 

Discussion and conclusion. These results suggest that remote diagnosis of the most 

common dental problems considering pre-school age children, based on non-invasive 

photographs constitute a valid resource mainly when we pretend to identify children 

who don’t needs to be referred to a dentist for dental problems treatment. Ideally, 

further studies should be carried out to increase the validity of this proceeding to 

identify the ones who needs to be referred for the same treatment. The high accuracy 
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verified suggests that this Teledentistry method has the potential to be used in support 

of children's oral diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

 
A cárie dentária pode definir-se como uma doença infecciosa e transmissível que atinge 

os dentes após a sua erupção e é consideravelmente influenciada pela dieta alimentar. 

Normalmente caracteriza-se por uma destruição progressiva e centrípeta dos tecidos 

mineralizados que constituem os dentes [1]. 

Actualmente, a cárie dentária é considerada um problema de saúde pública, pois 

encontra-se entre as patologias com maior prevalência a nível mundial sendo 

responsável por enormes perdas, associadas quer à incapacidade geral, quer à 

incapacidade para o trabalho que origina. Consequentemente, se não for tratada, a cárie 

dentária evolui originando a perda do dente, o que implica a mobilização de recursos 

técnicos, humanos e financeiros relevantes. Contudo, esta patologia pode ser 

minimizada através de programas de prevenção e controlo, perspectiva esta que tem 

vindo a ser alvo de especial atenção por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

[2]. 

Nas crianças, a cárie precoce de infância, apesar de efectivamente poder ser prevenida 

ou tratada, constitui uma das doenças mais comuns da infância e representa um sério 

problema em Odontopediatria. Este facto deve-se não apenas à sua rápida evolução 

como também à faixa etária das crianças afectadas, situada normalmente em idade pré-

escolar. Apesar de se verificar um declínio da prevalência da cárie dentária ao longo dos 

últimos anos, fruto da evolução tecnologia em Medicina Dentária, medidas de 

fluoretação e do melhor conhecimento e aplicação de medidas de prevenção e controlo 

da cárie dentária, a verdade é que muitos pais continuam a subestimar a importância da 

dentição decídua ou temporária dos seus filhos. 

Esta subestima torna-se evidentemente preocupante tendo em conta que a dentição 

decídua não só é importante para manter o espaço necessário à dentição definitiva como 

também condiciona directa e implicitamente outras funções, nomeadamente a fala e a 

mastigação. Para além disso, pode ter igualmente impacto ao nível do desenvolvimento 

e estética facial, o que por sua vez pode condicionar a auto-estima da criança [3]. 

Assim, se não tratada atempadamente, a cárie precoce de infância pode implicar 

desconforto associado à dor e mastigação, assim como outras complicações gerais de 

saúde, resultantes de eventuais complicações infecciosas. Para alem disso, a necessidade 
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de se efectuarem extracções dentárias prematuras pode causar profundas repercussões 

ao nível das arcadas dentárias [4]. 

Mas, para além da cárie dentária, outros problemas, nomeadamente de carácter 

ortodôntico, podem igualmente ocorrer com assinalável frequência em crianças com 

idade compreendida entre os 4 e os 6 anos. Como exemplo mais comum poderá referir-

se a falta de espaço que se pode verificar nas arcadas dentárias podendo esta situação 

causar igualmente assinaláveis consequências negativas para a criança [5].  

Todos estes factos descritos tornam-se problemáticos tendo em conta que a dentição 

decídua em crianças com idade pré-escolar deverá permanecer durante vários anos, 

ainda que parcialmente, até que toda a dentição definitiva tenha erupcionado [6]. 

Também a nível social, os problemas dentários e a consequente necessidade em se 

recorrer a consultas médico-dentárias para tratamento, podem produzir repercussões a 

valorizar. Este impacto não será tão significativo quando considerado apenas a nível 

social individual, mas sim quando considerado ao nível da sociedade, contribuindo para 

o efeito o elevado absentismo escolar e laboral inerentemente associado [7].  

Em Portugal, o último estudo nacional da prevalência das doenças orais, encomendado 

pelo Ministério da Saúde, evidencia uma prevalência de cárie dentária 

significativamente elevada (49 %) em crianças com apenas 6 anos de idade. O índice 

cpo-d apresentado (número médio de dentes decíduos cariados, perdidos ou obturados) 

foi de 2.10, valor igualmente relevante [8].  

Abrangendo idêntica faixa etária, resultados similares de prevalência de cárie (50,1%) 

foram também referidos pela Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina 

Dentária (SPEMD) em associação com a Colgate Portugal. Os mesmos estudos referem 

ainda e complementarmente que apenas 19,4 % das crianças com 6 anos de idade 

apresentavam uma dentição saudável [9].  

Agravando esta situação, por si só preocupante, é também referido que a maioria das 

crianças (56 %) apenas iniciavam as visitas médico-dentária depois dessa idade [10].  

Ainda a nível nacional e por acção governamental, a implementação do Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), apesar de trazer benefícios, não é 

suficiente para colmatar a falta de acompanhamento médico-dentário que se verifica em 

crianças com idade pré-escolar. De facto, este programa incluído no Plano Nacional de 

Saúde 2004-2010, apesar de suportar em parte os custos relativos a tratamentos médico-

dentários preventivos e curativos em crianças, praticamente não abrange actualmente as 
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crianças com idade pré-escolar mas sim aquelas com idades situadas nas coortes dos 

sete, dez e treze anos [11].  

Ou seja, salvo poucas excepções, os serviços de saúde em Portugal continuam a ser 

assegurados apenas a nível privado ou parcialmente através de alguns seguros de saúde, 

implicando repercussões por vezes consideráveis, ou mesmo incomportáveis, também a 

nível económico. 

E, apesar de na sociedade actual se verificar uma mudança positiva ao nível da 

mentalidade e consciencialização para a necessidade da realização de consultas de 

rotina, continuam a existir factores que condicionam de sobremaneira tal procedimento. 

Entre outros, podem mencionar-se a dificuldade na gestão do tempo, da distância e da 

vertente económica, para além da evitação do absentismo escolar e laboral.  

Tendo em conta todos os factos até agora descritos, torna-se pertinente envidar esforços 

no sentido de promover o diagnóstico de problemas médico-dentários em crianças com 

idade pré-escolar, por forma a facilitar o tratamento atempado e apropriado, de 

preferência actuando de forma preventiva, para que as crianças possam manter um 

adequado estado da sua saúde oral. 

Dentro deste contexto, o telediagnóstico ou diagnóstico remoto baseado na observação 

de imagens pode constituir uma das medidas a explorar, podendo igualmente ser útil 

para informar os progenitores ou encarregados de educação das crianças relativamente 

ao estado de saúde oral das mesmas. 

O desenvolvimento do telediagnóstico poderia assim beneficiar significativamente os 

cuidados de saúde oral, diminuindo custos e tempo associados às deslocações e 

aumentando o acesso aos serviços médico-dentários. 
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OBJECTIVO 

O objectivo deste trabalho consiste em avaliar a validade da Telemedicina dentária no 

diagnóstico dos problemas médico-dentários mais comuns em crianças com idade pré-

escolar, baseado na observação de fotografias orais não-invasivas e utilizando 

tecnologia acessível e de baixo custo.  
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ESTADO DA ARTE 

A Medicina dentária em Portugal 
 
A prestação de cuidados de saúde oral em Portugal, até à graduação dos primeiros 

Médicos Dentistas, era assegurada por Médicos, detentores ou não da especialidade de 

estomatologia, e por profissionais sem habilitação académica, alguns legalizados como 

Odontologistas e outros, talvez a maioria, exercendo em situação de clandestinidade. A 

história da profissão de Médico Dentista inicia-se assim, na prática, com o aparecimento 

das primeiras instituições ministradoras da licenciatura em Medicina Dentária, 

conforme os parâmetros definidos pela então Comunidade Económica Europeia (CEE). 

As primeiras directivas comunitárias relativas à formação de Médicos Dentistas surgem 

em 1978, pelas quais a CEE desejava estabelecer uma correcta harmonização da 

profissão entre os então nove países da Comunidade, onde por esta altura, Portugal se 

encontrava já numa clara opção política de entrada na CEE e os curricula dos Médicos 

Dentistas Portugueses já preenchiam os requisitos indicados nas directivas europeias. 

Estas directivas comunitárias 78/786/CEE e 78/687/CEE de 25 de Julho, provenientes 

do Conselho da Europa, definiram, no essencial, o curriculum dos Médicos Dentistas, 

permitindo-lhes livre circulação e estabelecimento dentro do espaço europeu, bem como 

o reconhecimento automático do título profissional “Médico Dentista” em todos os 

Estados-membros aderentes. 

Os primeiros 20 estudantes a concluir a licenciatura em Medicina Dentária fazem-no em 

23 de Junho de 1979 pela Escola Superior de Medicina Dentária do Porto (ESMDP) e 

desde logo foi solicitada a sua integração na Ordem dos Médicos. Apesar de alguma 

resistência por parte dos Médicos Estomatologistas, esse pedido acabou por ser deferido 

em Janeiro de 1980, formando-se a Secção de Medicina Dentária da Ordem dos 

Médicos e possibilitando a emissão de carteiras profissionais.  

A inclusão dos Médicos Dentistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi, desde cedo, 

uma preocupação da Secção de Medicina Dentária e dos dirigentes da Ordem dos 

Médicos. Mas, mesmo após apresentação do Projecto de Carreira dos Médicos Dentistas 

no SNS em 21 de Junho de 1985, nunca conseguiu obter os resultados esperados. 

Entretanto foram criados novos estabelecimentos de ensino superior e rapidamente o 

número de Médicos Dentistas aumentou em Portugal. 
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Mais tarde, em Março de 1989 e após algumas divergências, o Conselho Nacional 

Executivo da Ordem dos Médicos deliberou que os Médicos Dentistas deveriam 

abandonar a Ordem e proceder à autonomização da sua secção, devendo esta assumir a 

responsabilidade no registo de novos profissionais de Medicina Dentária. Como 

consequência, foi constituída a Comissão Nacional dos Médicos Dentistas, organismo 

que passou a representar os Médicos Dentistas passando a zelar pelos interesses da 

classe. 

Finalmente, e historicamente, em 20 de Junho de 1991 a Assembleia da República 

aprovou por unanimidade a criação de uma associação profissional de direito público 

dos Médicos Dentistas regulamentada pela Lei nº 110/91, a Associação Profissional dos 

Médicos Dentistas (APMD), e assim a classe dos Médicos Dentistas passou a ser uma 

realidade. A APMD constituía já uma verdadeira ordem profissional, excepto no nome, 

que neste momento não foi consagrado como “Ordem dos Médicos Dentistas” devido a 

pressões dos então dirigentes da Ordem dos Médicos. A APMD tinha como principais 

atribuições a defesa da ética, deontologia e qualificação profissional dos seus membros, 

atribuir o título profissional de Médicos Dentistas e regulamentar o exercício desta 

profissão. Entretanto foi decorrendo o processo de pressão política, com a apresentação 

a 17 de Abril de 1997 de um projecto-lei que visava a alteração da denominação 

profissional de Associação Profissional dos Médicos Dentistas para Ordem dos Médicos 

Dentistas. E, finalmente, após duas décadas de empenho dos Médicos Dentistas, 

traçadas por grandes conquistas em benefício da saúde oral em Portugal, uma velha 

aspiração seria alcançada em 1998 com a publicação da Lei nº 82/98, de 10/12, que 

constituiu a muito aguardada Ordem dos Médicos Dentistas (OMD). A partir daqui 

muitas outras conquistas tiveram lugar. Ao nível da saúde oral comunitária foi instituído 

em 1999 o Programa de Assistência Médico-Dentária na Infância e Adolescência 

(PAMDIA), que pretendeu garantir a saúde oral das crianças e adolescentes entre os seis 

e os dezasseis anos, através da actuação do Médico Dentista, na vertente do programa 

designada por “Intervenção Médico-Dentária”, com a função de garantir a integridade 

dos dentes dos indivíduos abrangidos. Ao serviço do grande público, a OMD assinou 

em 2001 um protocolo de cooperação com o canal de cabo TV Saúde/Medicina para a 

transmissão de programas de informação e divulgação sobre Medicina Dentária. A 

OMD ficou com a responsabilidade sob os conteúdos temáticos, nomeadamente em 

termos de prevenção e profilaxia, cuidados primários pós-traumáticos, dentisteria 

estética, prótese fixa e removível (parcial ou total), implantes, cirurgia e Medicina geral. 
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Procurava-se então sensibilizar a população para a importância da saúde oral no 

contexto da saúde em geral e da qualidade de vida das pessoas.  

Na continuação da recusa por parte do governo e principais partidos da oposição 

relativamente à adopção de uma carreira de Medicina Dentária nos quadros do Serviço 

Nacional de Saúde, a OMD encetava novas parcerias estratégicas. Assim, contactou 

todas as autarquias do País para colaborarem no estudo, discussão e implementação de 

programas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento na área da saúde oral, tendo 

em conta a realidade de cada município. Daí resultou o projecto “Autarquias e Saúde 

Oral” sendo realizadas reuniões e convenções em 2002, dando voz a todos os 

envolvidos neste projecto, recolhendo-se variadas informações. Em 2007 foi criado o 

Grupo de Trabalho de Saúde Oral, assumindo-se assim um compromisso por parte do 

então ministro da saúde, Correia de Campos, que estipulou para este grupo de análise a 

apresentação de medidas para melhorar a saúde oral em Portugal. 

Resumindamente, a OMD tinha vindo a sensibilizar sucessivos governos ao longo 

destes anos para a necessidade de serem garantidos cuidados básicos de saúde oral a 

todos os estratos da população, dada a sua influência na saúde em geral e na qualidade 

de vida dos cidadãos. Finalmente em 2007, durante o debate do Orçamento para 2008, o 

primeiro-ministro, José Sócrates, anunciou a integração de um Programa Nacional de 

Saúde Oral no Serviço Nacional de Saúde. O Governo comprometia-se a libertar 21 

milhões de euros para serem utilizados na contratualização de consultas aos Médicos 

Dentistas no sector privado. Este novo Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

(PNPSO), com início em Março de 2008 e actualmente em vigor, possibilita, ainda que 

com algumas condicionantes, o acesso a cuidados de Medicina Dentária por parte de 

grupos prioritários, em especial crianças, grávidas e pessoas idosas, através do “cheque-

dentista” a distribuir pelos beneficiários. Finalmente, o Serviço Nacional de Saúde passa 

a disponibilizar cuidados de saúde oral [12]. 

O uso da imagem na medicina dentária 
 
Actualmente, após interesse e consequente apresentação junto da OMD do trabalho já 

desenvolvido no âmbito do presente Mestrado em Informática Médica, parece crível que 

a mesma possa igualmente interceder em prol de uma eventual implementação da 

Telemedicina dentária a nível nacional. Esta medida visaria, entre outros objectivos, a 

utilização da TMD no sentido de promover a acessibilidade aos serviços de cuidados de 
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saúde oral por parte da população, especialmente em crianças durante a sua infância, 

dada a falta de acompanhamento médico-dentário que ainda se verifica nas mesmas em 

Portugal. 

Na base desta potencial implementação estão, entre outros argumentos, os 

desenvolvimentos tecnológicos verificados no processo da imagem fotográfica e que 

continuam a efectivar-se auxiliando a prática da Medicina Dentária. Os profissionais de 

saúde oral podem assim integrar os princípios da fotografia existentes com as câmaras 

fotográficas digitais e a tecnologia informática contemporânea [13]. De facto, as 

câmaras fotográficas digitais são fáceis de utilizar, quer relativamente ao seu próprio 

uso, quer no armazenamento das imagens que produz, e para um típico Médico Dentista 

com o mínimo de conhecimentos fotográficos, a nova tecnologia fotográfica digital 

constitui uma das mais significativas inovações disponíveis para o auxílio na sua prática 

clínica [14].  

Esta evolução no processo da imagem fotográfica actual tem vindo a revolucionar o 

modo como os profissionais de saúde efectuam os seus diagnósticos, tratamentos e 

comunicação com pacientes e colegas intra ou inter-especialistas [13]. Efectivamente, as 

imagens fotográficas podem ser enviadas para um local remoto, muito ou pouco 

distante, com o objectivo de serem analisadas para realização de diagnóstico, planos de 

tratamento e aconselhamento ou segunda opinião. Existem estudos que referem que as 

imagens digitais têm um grande potencial para identificar com precisão determinadas 

condições orais e que podem ser usadas para recomendações sobre tratamentos, assim 

como para aconselhamento com especialistas e outros promotores de cuidados de saúde 

oral [6].  

 

A telemedicina dentária 
 
Neste contexto, o processamento destas imagens e a sua utilização através de recursos 

como a Telemedicina, tem conseguido evoluir com sucesso em muitas especialidades da 

Medicina [15]. A Telemedicina, que é definida pela comunicação remota da informação 

no sentido de auxiliar ou facilitar os cuidados clínicos de saúde, pode ser avaliada 

segundo o grau de satisfação do utilizador, benefícios económicos e impacto dos 

resultados [16].  
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Os modelos de Telemedicina utilizando a tecnologia comercial disponível 

possibilitaram aumentar a qualidade dos serviços de saúde primários pediátricos 

promovendo marcadamente o acesso aos mesmos [17].  

Já relativamente à Medicina Dentária o mesmo não pode ser afirmado, pois a 

Telemedicina Dentária emerge ainda como um recurso pouco explorado [15]. 

Não existe uma definição universal para Telemedicina Dentária. De qualquer modo, 

uma das definições mais completas é mencionada por Bauer & Brown em 2001, 

baseada numa das também várias definições da Telemedicina. Estes investigadores 

definem TMD como o uso combinado das telecomunicações com as tecnologias da 

informação para transferência multimédia de registos do foro médico-dentário, no 

sentido de melhorar a eficiência e efectividade dos cuidados de saúde oral [18]. 

Adoptando uma definição mais sintetizada, a TMD é também definida como sendo 

simplesmente a utilização de informação médico-dentária transmitida de um local para 

outro com a finalidade de melhorar os cuidados de saúde oral [19]. De um modo geral, 

qualquer definição de Telemedicina poderá ser adoptada pela TMD. Bastará para isso 

substituir a designação dada à telemedicina por medicina dentária. De facto, a TMD 

assenta as suas raízes na Telemedicina, e se considerarmos a sua utilização através de 

telefone ou fax, então até podemos afirmar que a própria TMD já existe há muito 

tempo.  

Mas, se até há poucos anos a Telemedicina Dentária resumia-se a contactos telefónicos 

com um especialista para aconselhamento, actualmente essa consulta realiza-se via 

internet e envolve a transmissão electrónica de desenhos, diagramas, fotografias, 

radiografias e de outros dados audiovisuais entre Médicos Dentistas e especialistas [20]. 

Contudo, só nos inícios dos anos 90 é que a TMD despertou maior interesse. Vários 

desenvolvimentos tecnológicos estão na base dessa exploração mais ambiciosa, 

nomeadamente o desenvolvimento dos sistemas de telecomunicações (com o aumento 

da velocidade e largura de banda), e a diminuição de custos, essencialmente ao nível de 

“hardware”. “Hardware” este que passou a possibilitar a captura e transmissão de dados 

na forma digital. As novas tecnologias de compressão de imagem e os avanços na 

radiologia digital, promovendo uma maior qualidade de imagem, são outros factores 

determinantes. Esta evolução, mais objectivamente e em termos cronológicos, é 

inicialmente marcada, em 1994, com o surgimento um dos primeiros projectos com 

solidez utilizado pelo exército norte-americano com o intuito de servir os seus militares 

em missão. De nome “Dental Access Project”, este projecto baseado em tecnologia 
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POTS (plain old telephone system), implica conexão e velocidade instáveis, 

verificando-se atraso no sinal áudio e vídeo. As tentativas para aumentar a velocidade 

implicavam perda na qualidade de imagem. Contudo, este sistema ainda hoje é utilizado 

devido ao seu baixo custo e manutenção [21].  

Em 1995, um estudo piloto liderado por MA Rocca permitiu conectar Médicos 

Dentistas generalistas no Haiti com especialistas em Washington através de sistema 

satélite “low-bit-rate”. Fotografias intra-orais e radiografias eram enviadas para 

diagnóstico de patologias orais, mas os resultados demonstraram ser pouco precisos e 

pelo facto insatisfatórios [21].  

Em 1997 surge uma nova tecnologia digital com transmissão de dados através de linhas 

telefónicas de nome ISDN (Integrated Services Digital Network). Esta tecnologia foi 

inicialmente testada na Alemanha, Bélgica e Itália e posteriormente na Escócia, Japão, 

Inglaterra e Ilha Formosa, permitindo uma transmissão de dados com boa qualidade e 

uma maior velocidade (maior largura de banda). O problema foi esta tecnologia 

requerer uma rede específica, ou seja, uma conexão entre dois ou mais pontos sem 

partilhar rede. Pelo facto, esta tecnologia tornava-se muito dispendiosa, não sendo 

viável a sua utilização a nível mundial, quedando-se por uma utilização com indicação 

mais urbana ou mesmo suburbana. Havia pois a necessidade em aumentar a velocidade 

e qualidade dos dados transmitidos, mas de uma forma económica. Isso acabou por 

acontecer com o surgimento e utilização da “world wide web” que nos últimos 15 anos 

se tornou no recurso mais popular a nível mundial, permitindo uma grande 

acessibilidade sem implicar uma rede específica, mas sim possibilitando uma rede 

partilhada. Apesar de todas as vantagens, outros problemas e limitações passaram a 

existir, nomeadamente relacionados com a confidencialidade, segurança, legalidade e 

ética [22].  

Utilizando já este recurso, H.Spallek, em 2001, liderou um projecto para promover 

cursos on-line na área da Medicina Dentária, mas com pouco êxito [23]. Pelo contrário, 

também em 2001, J.Cook apresentou bons resultados relativamente ao projecto que 

liderou baseado em videoconferência para apoio ao nível da ortodontia. Opiniões e 

conselhos eram disponibilizados por Ortodontistas a Médicos Dentistas generalistas, 

tendo-se verificado uma boa aceitação por ambos [24].  

Por esta altura (2001), Bauer & Brown previam já que a Telemedicina Dentária iria dar 

oportunidade para integrar a Medicina Dentária num sistema de cuidados de saúde mais 

abrangente e que rapidamente se tornaria muito mais que um mecanismo para facilitar a 
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interacção entre especialistas, estabelecendo uma nova dimensão clínica na relação 

Médico Dentista-paciente [18]. E o certo é que mais recentemente foram surgindo 

vários projectos abrangendo outras áreas da Medicina Dentária, nomeadamente a 

Cirurgia Maxilo-facial, a Medicina Dentária Preventiva e a Patologia Oral. Tem 

também surgido sites de apoio à TMD, como por exemplo o “Dental consults”, assim 

como “salas de chat” (“Dental chat rooms”) [22]. 

Parece pois factual que apesar de subaproveitada, a Telemedicina dentária evidencia ter 

potencial para ser utilizada em grande escala como um recurso útil e prático para 

rastreio de sinais e sintomas de doenças orais em crianças [15]. De facto, o 

desenvolvimento na área da Telemedicina dentária permite potenciar os benefícios nos 

cuidados de saúde oral pela possibilidade em efectuar mais cedo e remotamente os 

diagnósticos médico-dentários, promovendo assim o encaminhamento para o Médico 

Dentista e o consequente tratamento atempado. Desta forma é melhorado o acesso e 

utilização dos serviços medico-dentários e adicionalmente é reduzido o tempo 

dispendido quer a nível escolar quer laboral. Os exames médico-dentários realizados 

através da Telemedicina dentária podem assim constituir um processo inicial de acesso 

aos cuidados de saúde oral por parte de crianças logo durante a sua infância [6].  

Este acesso inicial pode ser particularmente importante em crianças com desvantagem 

social e/ou económica que apresentem problemas relacionados com maloclusão e que 

não apresentem viabilidade para serem reencaminhadas para um ortodontista. Berndt et 

al sugerem como conclusão do estudo que conduziram em 2008, que determinados 

tratamentos ortodônticos interceptivos efectuados atempadamente por Médicos 

Dentistas generalistas e supervisionados remotamente por Ortodontistas via 

Telemedicina dentária, constitui uma aproximação viável no sentido de reduzir a 

severidade dos problemas relacionados com maloclusão neste leque de crianças [25]. 

Aliás, existem já resultados na área da ortodontia com a criação de redes privadas para a 

prática virtual desta especialidade baseados na internet sem fios, pois cada vez se torna 

mais fácil o acesso à mesma contribuindo para isso o constante aumento de largura de 

banda e o crescente número de locais que permitem o acesso sem fios [26]. Parece 

portanto existirem condições para que a Telemedicina dentária seja utilizada para 

aconselhamento ortodôntico célere e explícito, permitindo promover um serviço de 

saúde ao paciente com melhor qualidade, podendo ser este um método de consulta 

perfeitamente adequado [27].  
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Inclusive, este método pode ser usado para obtenção de segunda opinião entre os 

próprios Ortodontistas aumentando assim a segurança no diagnóstico e plano de 

tratamento a indicar aos Médicos Dentistas generalistas [28].  

Mas, não é só na ortodontia que existem registos dos potenciais benefícios da utilização 

da Telemedicina dentária. Vários estudos foram também efectuados noutras áreas, 

nomeadamente na cirurgia maxilo-facial, ficando demonstrado que o desenvolvimento e 

aplicação da Telemedicina dentária pode contribuir para a melhoria da qualidade de 

cirurgias nesta área por permitir a intervenção directa e a longa distância de 

profissionais com conhecimento especializado [29]. Esta contribuição pode ser útil logo 

numa fase inicial para diagnóstico de fracturas maxilo-faciais por traumatismo [30], ou 

posteriormente para planeamento pré-operatório maxilo-facial [31].  

Relativamente à patologia oral, existem também estudos que referenciam a 

Telemedicina dentária como um recurso viável e credível para diagnóstico das lesões 

orofaciais mais comuns, tendo em conta a qualidade das imagens captadas e 

transmitidas electronicamente e a boa aceitabilidade deste método por parte de pacientes 

e profissionais de saúde [32]. O Diagnóstico remoto das lesões orais pode mesmo ser 

efectuado por observação de imagens enviadas por e-mail para especialistas em 

patologia oral e ser uma alternativa efectiva ao exame presencial, sendo a sua precisão 

aumentada se a observação for efectuada por dois especialistas [33].  

Também a nível educacional, tanto pré como pós-graduado, a Telemedicina dentária 

pode ser explorada oferecendo uma oportunidade para suplementar os métodos de 

ensino médico-dentário tradicionais, através de videoconferências interactivas, 

formação on-line assíncrona ou mesmo utilizando fóruns dentários para o efeito [22].  

Mas, é na Medicina Dentária Preventiva que esta dissertação pretende incidir, e 

precisamente nesta área alguns estudos foram também já realizados considerando 

essencialmente a importância do despiste de cáries em crianças e utilizando para recolha 

de imagens uma câmara intra-oral. Este processo torna-se menos stressante para as 

crianças comparativamente ao exame oral convencional tendo em conta a não utilização 

de instrumental dentário e de o exame poder ser feito em ambiente familiar, 

nomeadamente em escolas e infantários. Os resultados, também nesta área, vêm reforçar 

todo o potencial da Telemedicina dentária quando aplicada à Medicina Dentária [34] 

[19] [15].  

Resumidamente, A Telemedicina dentária, que pode ser utilizada em tempo real ou de 

forma assíncrona, evidencia ter potencial para promover e expandir o acesso aos 
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serviços de cuidados de saúde oral com diversos benefícios, particularmente em áreas 

desprovidas de profissionais do sector, ultrapassando barreiras sociais, geográficas e 

culturais [35] [36]. 

Estes benefícios contemplam a possibilidade em efectuar diagnósticos e planos de 

tratamento promovendo o tratamento atempado, o acesso a especialistas para obtenção 

de aconselhamento ou segunda opinião e a diminuição de custos e tempo dispendidos 

associados a deslocações, diminuindo assim o absentismo escolar e laboral [37]. Para 

além disso permite guardar electronicamente os registos dos casos clínicos, podendo-se 

aceder aos dados armazenados de forma assíncrona sempre que se torne necessário [38] 

[27]. Desta forma os problemas relacionados com a presença simultânea dos 

intervenientes são ultrapassados permitindo flexibilidade em termos de tempo e 

disponibilidade programada [20]. 

Contudo, para que a Telemedicina possa ser implementada aproveitando assim todo o 

seu potencial, vários estudos precisam ser realizados, nomeadamente de índole jurídica 

(licenciamento estatal), assim como relativos à segurança e confidencialidade. Estudos 

sobre a validade deste recurso deverão ser ainda reforçados para que a probabilidade de 

má-practica possa ser reduzida o máximo possível [39] [40] [35]. As questões éticas e 

relacionadas com o consentimento informado também não deverão ser esquecidas [39] 

[35]. 

O potencial para a aplicação clínica das tecnologias de comunicação é de facto grande 

mas ainda há muito a aprender existindo várias questões-chave para investigação. Como 

recurso efectivo, a Telemedicina apresenta ainda baixa evidência e os impactos clínicos 

da sua utilização continuam a ser alvo de difícil avaliação. A literatura sobre 

Telemedicina apresenta estudos com metodologia fraca ou inconsistente e ignoram o 

impacto das varáveis sócio-tecnológicas [16].  

Depois de contornadas estas barreiras médico-legais, a prática da Telemedicina dentária 

irá muito provavelmente cruzar-se com as normas já estabelecidas pela sua antecessora, 

a Telemedicina. Tendo em conta a revolução digital em curso, será apenas uma mera 

questão de tempo até que os profissionais de saúde oral se familiarizem com a mesma e 

obtenham a tecnologia necessária para tornar a Telemedicina dentária uma prática 

comum [36].  

O presente estudo, efectuado no âmbito do mestrado em informática médica, procurou 

contribuir para este estado da arte adoptando uma metodologia que objectivou aumentar 
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a consistência dos resultados, proporcionando a validação dos dados obtidos nos 

diagnósticos remotos. 

Diferenciando-se também dos outros estudos já existentes, a utilidade da Telemedicina 

dentária foi avaliada contemplando apenas tecnologia de baixo custo, e no mesmo 

projecto foram considerados não só o rastreio da cárie dentária, como também dos 

outros problemas orais mais comuns, nomeadamente de carácter geral e ortodôntico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Protocolo geral 
Este trabalho dividiu-se nas seguintes fases: 

1. Selecção de participantes 

2. Autorizações 

3. Acção de formação às educadoras de infância 

4. Recolha das fotografias 

5. Elaboração do questionário de recolha de dados 

6. Exame presencial 

7. Plataforma para a avaliação remota 

8. Avaliação remota 

9. Análise estatística 

10. Procedimentos complementares 

 

Selecção de participantes 

Selecção das escolas e das crianças 
 
Foram seleccionados dois infantários públicos situados na Freguesia de Canelas, 

Conselho de Vila Nova de Gaia, Distrito do Porto, tendo em conta apenas a sua 

localização considerada favorável em termos logísticos. Os estabelecimentos 

considerados foram o Infantário de Megide e o Infantário de Ribes, ambos geridos pelo 

Agrupamento Vertical de Canelas. De cada infantário, foram seleccionadas todas as 

crianças existentes (47 crianças a frequentar o infantário de Megide e 23 crianças o 

infantário de Ribes). 

Selecção dos Médicos Dentistas 
 
Para a realização dos diagnósticos médico-dentários remotos, foram seleccionados 4 

Médicos Dentistas com experiência clínica superior a 7 anos. Profissionalmente, três 

dos quatro Médicos Dentistas exerciam a sua actividade na região do grande Porto e o 

restante na região da grande Lisboa. 
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Autorizações 

 
Numa fase inicial, procedeu-se à submissão do projecto para aprovação junto dos 

organismos competentes para o efeito. A nível estatal, foi solicitada autorização por e-

mail à Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (dgidc@dgidc.min-

edu.pt) em 30/01/2008, sendo o respectivo deferimento obtido, também por e-mail, em 

30/01/2008 (ver anexo 1). 

Na mesma altura foi solicitado o parecer junto da Comissão de Ética do Centro de 

Saúde de São João, no Porto, obedecendo a todos os itens pela mesma solicitados (Ver 

anexo 2). Este parecer foi favorável, tendo sido emitido pela mesma Comissão de Ética, 

em 24 de Abril de 2008 (ver anexo 3). 

Seguidamente, foi necessário solicitar autorização junto do Agrupamento Vertical de 

Canelas para utilização dos respectivos infantários em prol do projecto (ver anexo 4). 

Após respectiva autorização, foi então entregue a todos os pais/encarregados de 

educação uma declaração de consentimento informado, solicitando-se a sua devolução 

assinada consoante a sua permissão ou não de incluir os seus educandos, de idades 

compreendidas entre os 4 e os 6 anos de idade, no projecto em questão (ver anexo 5). 

Complementarmente foi colocado à disposição dos mesmos um contacto telefónico para 

qualquer esclarecimento adicional que julgassem necessário. As declarações de 

consentimento informado foram devolvidas ao longo de 2 semanas, tendo havido 

necessidade de reentregar algumas novas declarações devido ao extravio das iniciais por 

parte de alguns dos inquiridos. 

 

Acção de formação 
 
Seguidamente, foi ministrada uma acção de formação dirigida às Educadoras de 

Infâncias envolvidas no projecto visando a sua habilitação para uma adequada recolha 

de dados (imagens) junto das crianças. A formação foi efectuada pelo Médico Dentista 

autor do projecto, que para além de fornecer as indicações inerentes à utilização da 

tecnologia seleccionada, de acordo com as perspectivas pretendidas, sugestionou sobre a 

conduta verbal a adoptar com as crianças de modo a conseguir-se das mesmas uma 

melhor colaboração e aptidão para exporem adequadamente o campo de visão intra-oral 

pretendido. 
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Recolha de fotografias 
Para a recolha de imagens foram inicialmente consideradas 3 hipóteses relativamente à 

tecnologia a utilizar: 

• Câmara web 

• Máquina fotográfica digital 

• Câmara intra-oral 

 

Por razões de ordem financeira foi excluída a última hipótese, pois em termos práticos e 

admitindo uma eventual implementação do projecto a nível regional ou nacional, a 

utilização de câmaras intra-orais limitaria de sobremaneira a sua viabilidade, pois à 

altura desta fase do projecto, e ainda actualmente, o valor das câmaras intra-orais mais 

acessíveis rondam os 800 euros. 

Foi então adquirida para a realização de um teste-piloto, uma câmara web com 1,3 

megapixeis de resolução da marca Silvercrest e modelo KH 2342 pelo valor de 9.90 

euros. 

Ao acaso, foi escolhida uma criança para uma primeira abordagem com o objectivo de 

recolher imagens teste com a câmara mencionada. Para o efeito, foram adoptadas 3 

diferentes incidências fotográficas de modo a abranger a maior área oral/dentária 

possível: uma incidência frontal abrangendo as faces vestibulares dos dentes das duas 

arcadas dentárias, uma incidência superior abrangendo o maior número de faces 

dentárias do maxilar superior e uma incidência inferior abrangendo o maior número 

possível de faces dentárias do maxilar inferior (ver fig.1) 

 

 

                    A                                           B                                             C 

Figura 1 - Incidências fotográficas ( A – incidência frontal / B – incidência superior / C – incidência 
inferior ) 
 
 
Após observação das respectivas imagens concluiu-se que as mesmas, embora capazes 

de transmitir informações médico-dentárias importantes, não apresentavam uma 
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definição suficiente para ampliação, não permitindo deste modo uma observação mais 

pormenorizada. Ao nível cromático, o balanço de brancos evidenciou-se algo 

insatisfatório. Foi possível verificar ainda alguma falta de visibilidade ao nível das 

zonas posteriores do interior da boca por iluminação insuficiente, contribuindo para isso 

o facto de a câmara web não estar provida de flash e a iluminação ambiente revelar-se 

limitativa. Assim, tendo em conta as limitações referidas, este recurso para captura de 

imagens foi preterido. Foi então posteriormente adquirida uma câmara fotográfica 

digital da marca Nikon e modelo Coolpix L3 com 5.10 megapixeis de definição pelo 

valor de 79.90 euros. 

Novas imagens piloto foram realizadas em 3 crianças ao acaso sob idênticas condições 

utilizando a câmara em modo automático. Desta feita os resultados foram 

consideravelmente satisfatórios, pois as imagens obtidas apresentaram definição, cor, 

brilho e contraste bastante aceitáveis. Pelo facto, esta câmara fotográfica foi eleita para 

a recolha definitiva de imagens. Este procedimento foi realizado nos próprios 

infantários pelas Educadoras de Infância previamente instruídas para o efeito. A câmara 

fotográfica digital foi usada em modo automático e as condições de iluminação foram as 

normais existentes nas salas dos próprios infantários. A cada criança foram efectuadas 

pelo menos 3 fotografias de acordo com as diferentes incidências fotográficas 

anteriormente descritas. 

 

Questionário de recolha de dados 
 
Para o registo dos dados a recolher durante os diagnósticos médico-dentários, foi 

elaborado um questionário em papel composto por um odontograma e por questões 

relacionadas com as anomalias mais comuns de carácter geral e de carácter ortodôntico.  

No odontograma, são identificados todos os dentes decíduos e os dentes definitivos 

passíveis de estarem erupcionados na idade em questão, de acordo com a classificação 

estabelecida pela Federação Dentária Internacional (FDI). Assim, para os dentes 

decíduos estão mencionados os dentes 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.5, 

7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5. Relativamente aos dentes definitivos, foram 

considerados os dentes 1.6, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.6, 3.6, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 e 4.6 (ver fig.2). 
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Figura 2 - Identificação das peças dentárias consideradas 

 

 

Por cada dente considerado no odontograma são apresentadas quatro situações possíveis 

de assinalar: dente ausente, dente erupcionado sem cárie, dente com cárie inicial (grau 

1) e dente com cárie avançada (grau 2). 

Alguns dos critérios utilizados para observação dos dentes seguiram os critérios de 

diagnóstico epidemiológico de observação de dentes segundo a Organização Mundial de 

Saúde [41], considerando-se: 

 
• Diagnóstico de cárie (presença de cárie) – Quando uma lesão presente num 

sulco, fissura, ou numa superfície lisa, tem uma cavidade inconfundível, um 

esmalte socavado, ou quando à sondagem, apresenta sulco ou parede 

apreciavelmente amolecido. Em caso de dúvida, a lesão de cárie não deve 

registar-se como presente. 

 

• Dente erupcionado – Considera-se que um dente está erupcionado quando: 

 

o Sector anterior (canino a canino) – A largura da coroa exposta é pelo 

menos igual à sua altura. 

o Sector lateral e posterior (Pré-molares e Molares) – Apresentam pelo 

menos 2/3 da superfície oclusal exposta. 
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Outros critérios mais específicos foram criados ou adaptados para o projecto, 

considerando-se: 

 

• Dente ausente – Dente que não se encontra presente da arcada dentária, seja por 

não satisfazer o critério de dente erupcionado ou por estar já perdido, qualquer 

que tenha sido o motivo. 

• Dente com ausência de cárie – Dente que não apresente evidência de lesão 

cariosa, independentemente de apresentar tratamento dentário. 

• Diagnóstico de cárie Grau 1 – Dente que apresente evidência de lesão cariosa de 

dimensão muito reduzida / cáries iniciais (<= 1 mm). 

• Diagnóstico de cárie Grau 2 – Dente que apresente evidência de lesão cariosa 

mais avançada / dimensão média a extensa (todas as outras). 

 

O questionário faz igualmente referência às anomalias mais comuns de cariz geral, 

pretendendo-se identificar a presença ou não de placa bacteriana, tártaro, gengivite, 

pigmentação e fracturas dentárias. Ao nível ortodôntico são também consideradas as 

desarmonias mais comuns, tais como o apinhamento dentário, mordida aberta, protusão 

maxilar e sobremordida. Tanto as varáveis correspondentes às anomalias de carácter 

geral como as de carácter ortodôntico são apresentadas complementarmente com uma 

quadrícula a ser assinalada quando a situação se verifique.  

 

Exame presencial 
 
Após a acção de formação às educadoras de infância e respectiva recolha de imagens, 

foram efectuados os exames médico-dentários tradicionais (presencialmente) às mesmas 

crianças, num total de 66 registos (45 do infantário de Megide e 21 do infantário de 

Ribes). Os exames, ou diagnósticos médico-dentários, foram efectuados pelo mesmo 

Médico Dentista autor do projecto, com 15 anos de prática clínica generalista. Estes 

exames foram também realizados nos próprios infantários e sob condições de luz 

adequadas (utilizando uma fonte de luz branca de 150 w). Para cada criança foram 

utilizadas máscara e luvas descartáveis, e o exame efectuado com o auxílio de “kits” de 

exploração médico-dentária, também descartáveis, compostos por sonda e espelho. 
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Para além do rastreio de cárie, foram também consideradas as anomalias de carácter 

geral e ortodôntico anteriormente mencionadas. Os respectivos dados foram registados 

em papel seguindo os parâmetros de avaliação do questionário anteriormente descrito. A 

cada criança foi ofertado um conjunto composto por uma escova e uma pasta dentífrica 

adequadas à idade, cortesia da Colgate Portugal. 

Tanto no exame presencial como na recolha de imagens as crianças foram 

anonimizadas. Para o efeito foi atribuído um código a cada uma que serviu 

posteriormente para identificação das imagens, sendo para isso as crianças fotografadas 

numa vista de rosto completo juntamente com um pequeno papel contendo o respectivo 

código. 

Plataforma para a avaliação remota 
 
Das imagens orais recolhidas foram seleccionas três por criança de acordo com as 

incidências fotográficas pretendidas. Estas imagens foram posteriormente inseridas 

numa plataforma MedQuest especificamente desenvolvida para o projecto pelo Serviço 

de Bioestatística e Informática Médica (SBIM) da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. Esta plataforma é baseada num questionário implementado em 

apache e PHP e os dados são guardados na base de dados Oracle. 

Para além das 3 imagens inseridas por cada caso clínico, este questionário, é 

complementado por 44 questões subdivididas por quatro sectores. Estas questões 

correspondem aos mesmos parâmetros de avaliação usados na elaboração do 

diagnóstico presencial e estão dispostas com idêntica sequência. Relativamente ao 

odontograma, existe uma opção suplementar para cada peça dentária que corresponde a 

uma situação de “visualização insuficiente”. Por defeito cada dente aparece assinalado 

com o atributo “não responde”. Relativamente ás questões de carácter geral e 

ortodôntico, foram consideradas as mesmas variáveis já descritas no exame presencial 

(ver figs. 3 e 4). 
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Figura 3 - Ecrã parcial do MedQuest (Odontograma). 

 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Ecrã parcial do MedQuest (variáveis ortodônticas e pergunta conclusiva). 
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Por último, é apresentada uma questão de índole conclusiva baseada no diagnóstico 

individualmente efectuado. Esta questão pretende diferenciar se o Médico Dentista está 

perante uma criança que deva ou não ser encaminhada para tratamento médico-dentário 

com brevidade, de acordo com o diagnóstico remoto que efectuou. 

Nesta última questão, o Médico Dentista deve responder afirmativamente ou 

negativamente, bastando para isso assinalar uma das duas quadrículas apresentadas para 

resposta. 

 

Avaliação remota 
 

A avaliação remota foi efectuada pelos quatro Médicos Dentistas seleccionados, através 

do preenchimento “on-line” e de forma assíncrona, do questionário médico-dentário 

inserido na plataforma MedQuest.  

Cada Médico Dentista acedeu à aplicação fazendo “login”, utilizando para o efeito a 

“password” e nome de utilizador previamente atribuídos. Após concedido o acesso, os 

examinadores passavam a seleccionar os casos clínicos a avaliar conforme a sequência 

que pretendessem. Cada caso clínico foi apresentado sob a forma de um código 

correspondendo ao questionário de uma determinada criança. Uma vez seleccionada a 

criança a avaliar, ficava então disponível o respectivo questionário para preenchimento, 

obedecendo ao formato anteriormente descrito. Após inserção, parcial ou total, dos 

dados ao longo do questionário, cada Médico Dentista tinha a possibilidade de ir 

gravando os seus registos. 

Esta aplicação permitiu aos Médicos Dentistas acederem quando e quantas vezes 

pretenderam, de acordo com as suas disponibilidades. 

Uma vez guardados, os dados inseridos foram passíveis de modificações até os Médicos 

Dentistas completarem o processo de avaliação. 

 

Análise estatística 

 

Todos os dados relativos aos diagnósticos remotos efectuados pelos quatro Médicos 

Dentistas foram compilados para posterior análise estatística, tendo como “gold 
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standard” o diagnóstico presencial previamente efectuado. Esta análise estatística foi 

efectuada para avaliar a concordância entre os dados obtidos nos dois tipos de exames 

médico-dentários, determinando-se os respectivos valores de sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos, positivo e negativo, e taxas de acerto. 

 

 

Procedimentos complementares 

 
Para cada criança rastreada foi elaborado um relatório pelo Médico Dentista 

examinador, com a indicação da necessidade ou não de encaminhamento das mesmas 

para tratamento médico-dentário. Os relatórios foram enviados para os infantários e 

posteriormente entregues aos respectivos encarregados de educação que desse modo 

ficaram informados sobre o estado de saúde oral dos seus educandos. Paralelamente, foi 

elaborado um documento contendo uma relação de todas as crianças que apresentaram 

problemas passíveis de serem seguidos clinicamente, e entregue junto da Delegada de 

Saúde do centro de saúde da área abrangente (Arcozelo, Vila Nova de Gaia). O 

objectivo deste procedimento foi incluir estas crianças no Programa Nacional de 

Promoção da Saúde Oral (PNPSO), conforme previamente acordado com a mesma 

Delegada de Saúde, cumprindo assim um dos requisitos propostos pela comissão de 

ética. Com este procedimento foi disponibilizada às crianças afectadas o tratamento 

médico-dentário necessário de forma gratuita, junto das clínicas e Médicos Dentistas 

aderentes a este programa (ver anexo 7). 
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RESULTADOS 

Participação 
 
Dos 70 encarregados de educação inquiridos relativamente ao consentimento 

informado, 66 concederam autorização para que os seus educandos participassem no 

projecto (94,3%), 2 não consentiram (2,8%) e os restantes 2 nunca chegaram a 

responder (2,8%). A colaboração das crianças envolvidas no projecto foi considerada 

excelente, assim como o empenho por parte das Educadoras de Infância e Médicos 

Dentistas responsáveis pelos diagnósticos remotos. 

As imagens recolhidas apresentaram resolução, cor, brilho e contraste bastantes 

aceitáveis. 

Exame presencial 
 
Considerando o exame presencial, obtivemos uma prevalência de cárie de 47%, ou seja, 

muito similar à percentagem verificada nos estudos referidos realizados a nível 

nacional. Das 66 crianças examinadas, exactamente metade (50%), consideraram-se 

com necessidade de serem encaminhadas para tratamento dos seus problemas do foro 

médico-dentário. 

Exame remoto 
 
Esta última vertente que corresponde à pergunta final e conclusiva do questionário, foi 

objecto de comparação tendo em conta os dados obtidos no diagnóstico presencial e as 

respostas provenientes dos diagnósticos remotos. Para o efeito, foram calculados os 

valores de sensibilidade e especificidade com intervalos de confiança, assim como os 

valores preditivos. 

Os resultados desta análise (ver tabela 1) mostram uma sensibilidade entre os 94 % e os 

100 % (98% de média) e uma especificidade entre os 52% e os 100% (73% de média). 

Os valores preditivos positivos encontram-se entre os 67% e os 100% (80% de média) e 

os valores preditivos negativos entre os 94 % e os 100 % (97% de média) (ver tabela 1). 

Com base nestes resultados, obtivemos uma taxa de acerto média dos quatro Médicos 

Dentistas de 85 %. 
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Sensibilidade Especificidade VPP VPN Avaliadores 
remotos % [IC] % [IC] % % 

M.Dentista 1 100 [87,100] 76 [61,90] 80 100 

M.Dentista 2 97 [82,100] 52 [34, 69] 67 94 

M.Dentista 3 94 [78,99] 100 [87, 100] 100 94 

M.Dentista 4 100 [87,100] 64 [47,80] 73 100 

Média 98  73  80 97 

 
                    Tabela 1 - Quadro de resultados (necessidade de tratamento). 
 
 
 
Foram também alvos de análise estatística, a determinação da proporção de acerto e a 

média de peças dentárias insuficientemente visualizadas por parte dos observadores 

remotos, tendo em conta determinadas variáveis que contemplaram a localização e o 

tipo de dentição. Cada dente foi considerado isoladamente, por maxilar (superior e 

inferior) e por sector (anterior e posterior), e o tipo de dentição foi diferenciado em 

dentição decídua e dentição definitiva. 

A proporção de acerto por dente variou entre 81%, correspondente aos segundos 

molares inferiores decíduos, e 100% quando considerados alguns dos dentes anteriores. 

Já relativamente à média de dentes insuficientemente visualizados, os valores mais 

baixos foram registados ao nível dos quatro incisivos inferiores definitivos (valor zero), 

e os valores mais altos ao nível dos primeiros molares definitivos inferiores (médias de 

18 para o dente 4.6 e 19.3 para o dente 3.6) (ver tabela 2). 

Quando consideradas as arcadas dentárias individualmente, obtivemos uma proporção 

de acerto de 94.5% no maxilar superior e 93.7% no maxilar inferior. Quanto à média de 

dentes insuficientemente visualizados, esta foi de 67.2 dentes no maxilar superior e 72.8 

dentes no maxilar inferior (ver tabela 3). 

Tendo em conta a distribuição por sectores, o sector posterior, correspondente a todos 

os molares decíduos e definitivos, apresentou uma proporção de acerto de 88.6%, 

enquanto que no sector anterior, correspondente a todos os dentes incisivos e caninos 

decíduos e definitivos, a mesma proporção foi de 97.4%. Nesta variável, a média de 

dentes insuficientemente visualizados foi bastante mais elevada no sector posterior 

(101.8) que no sector anterior (38.2) (ver tabela 4). 
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Número de dentes 
presentes 

("gold standard") 

Proporção acerto 
observadores 

Média de dentes 
insuficientemente 

visualizados 

1.6 14 94% 7.3 

1.2 0 100% 0.8 

1.1 3 99% 0.5 

2.1 3 97% 0.5 

2.2 0 100% 0.8 

2.6 14 96% 8.3 

5.5 64 85% 8 

5.4 66 87% 4.5 

5.3 66 98% 5.8 

5.2 65 99% 2.8 

5.1 53 96% 2.5 

6.1 54 95% 2.5 

6.2 64 98% 3 

6.3 66 96% 7.3 

6.4 66 86% 5.3 

6.5 66 86% 7.3 

4.6 9 96% 18 

4.2 2 98% 0 

4.1 20 93% 0 

3.1 21 91% 0 

3.2 1 99% 0 

3.6 11 94% 19.3 

8.5 65 81% 8 

8.4 65 92% 3.8 

8.3 66 100% 3 

8.2 63 98% 2.5 

8.1 38 98% 1.3 

7.1 38 97% 1.3 

7.2 63 97% 1.8 

7.3 66 99% 1.8 

7.4 66 85% 3.5 

7.5 66 81% 8.5 

 

Tabela 2 - Resultados observados por dente 
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Por fim, e relativamente ao tipo de dentição presente, obtivemos uma proporção de 

acerto de 92.7% considerando a dentição decídua e 96.4% considerando a dentição 

definitiva. Neste caso a média de dentes insuficientemente visualizados foi de 84.5 

relativamente à dentição decídua e 55,5 relativamente à dentição definitiva (ver tabela 

5). 

 

 

 

 
Nº dentes 

por criança  

 
Proporção 
de acerto  

Média de dentes 
insuficientemente  

visualizados 

 
% cáries 

"gold standard" 

Maxilar superior 16 94.5% 67.2 7.3% 

Maxilar inferior 16 93.7% 72.8 5.8% 
 

Tabela 3 - Resultados  observados por arcada dentária. 
 
 

 

  
  

 
Nº dentes 

por criança  

 
Proporção 
de acerto  

Média de dentes 
insuficientemente  

visualizados 

 
% cáries 

"gold standard" 

Sector posterior ¹ 12 88.6% 101.8 13.8% 
Sector anterior ² 20 97.4% 38.2 2.2% 

¹ Molares 
² incisivos e caninos            

Tabela 4 - Resultados observados por sector dentário. 
 
 
 

  
  

 
Nº dentes 

por criança  

 
Proporção 
de acerto  

Média de dentes 
insuficientemente  

visualizados 

 
% cáries 

"gold standard" 

Dentição decídua 20 92.7% 84.5 10.4% 
Dentição definitiva  12 96.4% 55.5 0% 

 
Tabela 5 - Resultados observados por tipo de dentição. 

 
 

Relativamente às anomalias médico-dentárias de carácter geral, verificou-se uma taxa 

de acerto média de 85%. Individualmente, a taxa de acerto no diagnóstico de gengivite e 

de fracturas dentárias, anomalias de maior relevância, foi de 88% e 86% 

respectivamente. Na detecção deste tipo de anomalias, este questionário apresentou 

ainda uma sensibilidade média de 55% e uma especificidade média de 90% (ver tabela 

6). 

 

 

 



 48 

 

 

ANOMALIAS MÉDICO-DENTÁRIAS DE CARÁCTER GERAL 

  Taxa Acerto Sensibilidade Especificidade VPP  VPN 

Placa bacteriana 69% 65% 75% 77% 65% 

Presença de tártaro 91% 75% 92% 24% 75% 

Gengivite 88% 40% 92% 36% 40% 

Pigmentação dentária 92% 70% 93% 63% 70% 

Fracturas dentárias 86% 25% 96% - 25% 

Média 85% 55% 90%  
         Legenda: “-“ Não faz sentido calcular o rácio porque o denominador é zero 

 

Tabela 6 - Anomalias de carácter geral – resultados estatísticos 
 
 

Por fim, e considerando as anomalias médico-dentárias de carácter ortodôntico, 

obtivemos uma taxa de acerto média de 93%. Esta taxa de acerto variou entre 89% para 

o diagnóstico de protusão ântero/superior e 97% para o diagnóstico de sobremordida. O 

diagnóstico de apinhamento dentário e de mordida aberta registaram percentagens 

idênticas (92%). Para a detecção deste tipo de anomalias, este questionário apresentou 

ainda uma sensibilidade média de 53% e uma especificidade média de 96% (ver tabela 

7). 

 

ANOMALIAS MÉDICO-DENTÁRIAS DE CARÁCTER ORTODÔNTICO 

  Taxa Acerto Sensibilidade Especificidade VPP  VPN 

Apinhamento dentário 92% 68% 94% 67% 68% 

Mordida aberta 92% 73% 96% 89% 73% 

Sobremordida 97% - 97% - - 

Protusão ântero/superior 89% 17% 96% - 17% 

Média 93%  53% 96%  
         Legenda: “-“ Não faz sentido calcular o rácio porque o denominador é zero 

 

Tabela 7 - Anomalias de carácter ortodôntico – resultados estatísticos 
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DISCUSSÃO 

Neste estudo, as diferenças verificadas nas proporções de acerto dos observadores não 

parecem estar relacionadas com a localização segundo a arcada dentária. Mas, se 

considerada a localização por sector dentário, então torna-se evidente ter havido maior 

dificuldade em visualizar os dentes do sector posterior do que os do sector anterior. 

Consequentemente, poderá ter sido essa a causa principal de se ter registado uma 

proporção de acerto consideravelmente menor ao nível do sector posterior. O tipo de 

dentição também não apresenta uma diferença considerável relativamente à proporção 

de acerto, embora possa parecer ter sido mais difícil visualizar a dentição definitiva. De 

facto, esta diferença passa a ser atenuada, ou mesmo até invertida, se tivermos em conta 

que neste estudo foram considerados por cada criança observada, todos os dentes 

decíduos, num total de 20, mas apenas 12 dentes definitivos, pois cronologicamente e 

na idade considerada os restantes dentes definitivos não são passíveis de estarem 

erupcionados.  

De entre as variáveis estudadas, a detecção de placa bacteriana acaba por ser de alguma 

forma irrelevante, pois em nenhuma fase do processo foi utilizado revelador de placa 

bacteriana. Relativamente às outras variáveis, este estudo sugere que as anomalias de 

carácter ortodôntico foram mais susceptíveis de serem identificadas remotamente do 

que as de carácter geral. 

Globalmente, pensamos que algumas razões que justificam as diferenças encontradas 

podem ser baseadas na dificuldade em visualizar as áreas posteriores da boca, sejam por 

falta de iluminação ou pela interposição dos lábios e/ou bochechas, e na diferente 

interpretação individual dos critérios de classificação considerados neste estudo. 

Contudo, o excesso ou a falta de zelo intrínseco ao carácter de cada Médico Dentista, 

poderá também ter interferido nos resultados, principalmente na decisão de resposta á 

pergunta conclusiva inerente à necessidade de encaminhamento médico-dentário. 
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CONCLUSÕES  

 
Dentro dos limites do estudo e baseado nos resultados obtidos, é possível concluir-se 

que o diagnóstico remoto dos problemas médico-dentários mais comuns, baseado em 

fotografias não-invasivas e considerando a nossa população, constituem um recurso 

válido quando pretendemos excluir crianças a encaminhar a um Médico Dentista para 

tratamento de problemas orais (o valor preditivo negativo médio é 97 %). Mas, 

idealmente, mais estudos deverão ser realizados no sentido de aumentar a validade deste 

processo quando o pretendido for identificar aquelas que precisam de ser encaminhadas 

para idêntico tratamento (o valor preditivo positivo médio é 80 %).  

A alta taxa de acerto média dos quatro Médicos Dentistas verificada (85%), permite-nos 

ter confiança no método de Telemedicina dentária proposto, sugerindo que o mesmo 

tem potencial para ser usado numa primeira instância para auxílio no diagnóstico oral 

infantil. Esta primeira abordagem pode conferir uma nova dimensão clínica à prática da 

Medicina Dentária Preventiva e da Ortodontia Interceptiva, especialidades por vezes 

irrelevadas mas fundamentais para o sucesso da Medicina Dentária actual. 

E, embora este método careça ainda de estudos específicos, a qualidade das imagens 

obtidas sugere que esta tecnologia de baixo custo pode constituir um recurso a explorar, 

e que o diagnóstico remoto, seguindo esta metodologia e baseado nas tecnologias 

actualmente disponíveis, poderá aumentar a viabilidade das campanhas de saúde oral 

em crianças, à escala regional ou nacional. 
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RECOMENDAÇÕES E TRABALHO FUTURO 

Tendo em conta o considerável número de procedimentos e indivíduos que este método 

envolve, torna-se imprescindível desenvolver uma solução de Telemedicina dentária 

que facilite a aquisição de fotografias, o envio das mesmas para os Médicos Dentistas e 

o retorno para a escola ou encarregados de educação dos respectivos relatórios médico-

dentários. Doutro modo, este processo a ser utilizado em média ou larga escala, não será 

facilmente exequível. 

A realização de um novo trabalho de avaliação com mais Médicos Dentistas conferindo-

lhes uma formação específica ao nível dos critérios de observação, poderia também ser 

importante para tentar melhor perceber as razões para a falta de concordância. 

Relativamente à especificidade do teste, será expectável conseguirem-se melhores 

resultados se os Médicos Dentistas obtiverem algum tipo de “feedback” após avaliação 

de alguns casos, visando um eventual reconhecimento dos seus erros e a sua evitação 

em avaliações posteriores. Uma avaliação da curva de aprendizagem considerando esta 

apreciação deveria portanto ser ponderada num trabalho à posteriori. 

A contabilização do tempo dispendido pelos profissionais de saúde oral na realização 

dos diagnósticos remotos seria também um indicador útil para ajudar a determinar a 

dinâmica deste processo. 

Por último, outra proposta a ter em conta seria a de estudar a validade de idêntico 

método mas envolvendo alunos dos últimos 2 anos do curso de medicina dentária. Tal 

procedimento daria indicações sobre uma hipotética implementação da Telemedicina 

dentária a nível universitário para rastreio dos problemas médico-dentários mais 

comuns. Esta eventual medida visaria assim explorar os benefícios económicos 

inerentes, aproveitando também uma maior disponibilidade de recursos humanos. 

 

Como ilação dedutiva a reter, tendo em conta todos os factos descritos, será pois a 

consciencialização de que se torna pertinente envidar esforços com o objectivo de 

optimizar a exploração da rede de Telemedicina existente nos cuidados primários, 

abrangendo a Medicina Dentária. 
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Anexo 1 - Autorização da Direcção Geral 
de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular 
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Anexo 2 – Requisitos para aprovação da 
Comissão de Ética 
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Anexo 3 – Parecer da Comissão de Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 
 



 61 

Anexo 4 – Autorização do Agrupamento 
Vertical de Canelas 



 62 

 



 63 

Anexo 5 – Ficha informativa e 
Consentimento Informado 



 64 

 



 65 

Anexo 6 – Ficha de diagnóstico médico-
dentário 
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Anexo 7 – Declaração da Gestora 
Programa Nacional Promoção Saúde 

Oral 
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