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GLOSSÁRIO 
 

 EaD   Ensino à distância 

 EPIs  Equipamentos de proteção individual 

 FCSUFP  Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa 

 FMDUCP  Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa 

 FMDUL   Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 

 FMDUP  Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

 FMUC   Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

 IUCS-CESPU  Instituto Universitário de Ciências da Saúde da Cooperativa de Ensino  

Superior Politécnico e Universitário 

 IUEM   Instituto Universitário Egas Moniz 

 MIMD  Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
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INTRODUÇÃO 

A Direção da ANEMD assumiu, desde o início do presente mandato, uma postura interventiva 

de acompanhamento constante da realidade da nossa Academia e dos seus principais 

desafios e necessidades. O atual contexto social e académico impeliu-nos a abranger uma 

vertente de particular relevância, relativa à valorização dos estudantes e à dignidade da sua 

formação, e a dar a conhecer o ensino médico-dentário e as respetivas problemáticas, 

descritos na ótica de quem o vivencia diariamente. Sabemos que a formação pré-graduada 

enfrenta, presentemente, diversas adversidades que a colocam permeável à existência de 

irregularidades e desequilíbrios, obstaculizando a sua plena consolidação, com efeitos 

danosos na sua qualidade. No entanto, ainda estamos distantes de nos encontrarmos num 

cenário de conhecimento efetivo sobre estas matérias. Os dados existentes são 

profundamente limitados, não apenas pela sua escassez, mas também porque não permitem 

ser extrapolados para a realidade nacional. Por essa razão, e com o intuito de dar lugar a um 

escrutínio aprofundado, que sirva de base a um debate alargado, procedemos à análise 

global do ensino médico-dentário, não só com o objetivo de consciencializar para o 

imperativo de mudança, como também para promover a própria transformação do 

paradigma atual. Reconhecemos que é fundamental aproximar os decisores políticos e os 

stakeholders do âmbito da medicina dentária à realidade do ensino e dos seus temas 

basilares. Em boa hora a ANEMD prestou o seu contributo e encetou o apuramento da 

realidade do ensino médico-dentário em Portugal, fundamental para efetivar a produção de 

dados rigorosos e de políticas sustentadas, que permitam ultrapassar os desafios mais 

relevantes. Consideramos ser da maior pertinência a produção de matéria científica, com 

sustentação empírica, que vise analisar correta e concretamente o ensino médico-dentário 

em Portugal, abrindo campo a propostas efetivas que visem irradiar os principais problemas 

que comprometem a sua qualidade. 
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METODOLOGIA 

 

A presente análise foi realizada com base nos dados recolhidos através de um inquérito 

aplicado por via digital (plataforma Google Forms) entre os dias 10 de maio e 07 de junho de 

2021 através de e-mail e das redes sociais (especificamente, através do Grupo de Facebook 

dos estudantes do MIMD). A população-alvo deste inquérito foi constituída por estudantes 

inscritos em todos os cinco anos do MIMD das sete escolas médico-dentárias do nosso país.  

A amostra consiste num universo de 282 estudantes do Mestrado Integrado em Medicina 

Dentária nas Escolas Médico-Dentárias em Portugal. O inquérito aplicado encontra-se no 

anexo. As questões do mesmo incidiram sobre os 3 parâmetros que a ANEMD se propõe a 

analisar, nomeadamente, a execução de atos clínicos diferenciados, os gastos em material 

dentário essencial à frequência do curso e o impacto provocado pela situação pandémica de 

COVID-19 em termos socioeconómicos, de aproveitamento académico e da saúde mental dos 

estudantes de Medicina Dentária. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA 
 

A amostra é constituída por um total de 282 estudantes.  

Seguidamente, apresenta-se a caracterização da amostra por escolas médico-dentárias e por 

anos do MIMD. 

 

Gráfico 1 - Distribuição das respostas por cada escola médico-dentária 

 

Tabela 1 - Distribuição das respostas por cada escola médico-dentária 

 

Escolas Médico-Dentárias Número de respostas Percentagem 

FMUC 36 12,8% 

FMDUL 45 16,0% 

FMDUP 48 17,0% 

IUEM 63 22,3% 

IUCS - CESPU 9 3,2% 

FMDUCP 19 6,7% 

FCSUFP 62 22,0% 

TOTAL 282 100,0% 
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A amostra na qual a presente análise se baseia é constituída por estudantes de Medicina 

Dentária inscritos nas sete escolas médico-dentárias do nosso país, sendo que 

aproximadamente metade das respostas corresponde a estudantes do IUEM (22,3%) e da 

FCSUFP (22,0%). As restantes respostas correspondem a estudantes da FMDUP (17,0%), da 

FMDUL (16,0%), da FMUC (12,8%), da FMDUCP (6,7%) e do IUCS-CESPU (3,2%). 

 

Gráfico 2 - Distribuição das respostas por cada ano do MIMD 

 

 

Tabela 2 - Distribuição das respostas por cada ano do MIMD 

 

Ano do MIMD Número de respostas Percentagem 

1º ano 34 12,1% 

2º ano 35 12,4% 

3º ano 57 20,2% 

4º ano 86 30,5% 

5º ano 70 24,8% 

TOTAL 282 100,0% 

 

A amostra da presente análise é constituída por estudantes de Medicina Dentária inscritos 

nos 5 anos do MIMD. A maioria das respostas foram dadas por estudantes inscritos nos anos 

clínicos (4º e 5º anos), tendo sido obtidas 156 respostas neste grupo, o que corresponde a 

55,3% da amostra. As restantes 126 respostas foram dadas por estudantes dos 3 primeiros 

anos do MIMD.   
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NÍVEL DE DIFERENCIAÇÃO DOS ATOS CLÍNICOS PRATICADOS NO MIMD  
 

Este parâmetro foi analisado através de uma secção do inquérito à qual apenas os estudantes 

dos anos clínicos (4º e 5º anos) responderam, correspondendo a um total de 156 estudantes.  

Esta secção do inquérito foi dividida nas seguintes áreas médico-dentárias: Periodontologia, 

Cirurgia e Medicina Oral, Dentisteria Operatória, Endodontia, Odontopediatria, Prostodontia 

Fixa, Oclusão e Ortodontia. Para cada uma das áreas, os participantes identificaram alguns 

tratamentos dentários que realizaram ao longo do seu percurso enquanto estudantes do 

MIMD. 

 

Periodontologia  
 

a. Resultados 

 

Gráfico 3 – Realização de procedimentos diferenciados de Periodontologia 

 

 

Tabela 3 – Realização de procedimentos diferenciados de Periodontologia 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Raspagem e alisamento radicular 115 73,7% 

Cirurgia periodontal 5 3,2% 

Ferulização dentária 2 1,3% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 
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Na área de Periodontologia, conclui-se que a “Raspagem e alisamento radicular” é um 

procedimento clínico diferenciado realizado pela maioria dos estudantes, sendo que, até à 

data, 73,7% dos estudantes de anos clínicos que responderam ao inquérito referiram ter já 

realizado este ato clínico. Por outro lado, verifica-se que apenas uma percentagem ínfima de 

estudantes tiveram oportunidade de executar procedimentos de “Cirurgia periodontal” 

(3,2%) e de “Ferulização dentária” (1,3%) ao longo da sua prática clínica. 

 

b. Conclusões 

 

Perante estes resultados, constata-se que a prática clínica do MIMD escasseia em alguns 

tipos de procedimentos diferenciados, particularmente, cirurgias periodontais e ferulizações 

dentárias. 

 

Cirurgia e Medicina Oral 

 

a. Resultados 

 

Gráfico 4 – Realização de procedimentos diferenciados de Cirurgia e Medicina Oral 

 

 
  

0

26

52

78

104

130

156

N
º 

to
ta

l d
e 

es
tu

d
an

te
s

Procedimentos Realizados



 

anemd.pt geral@anemd.pt 

av. bissaya barreto, departamento de medicina dentária – blocos de celas, 3000-075, coimbra 

 

 

Tabela 4 – Realização de procedimentos diferenciados de Cirurgia e Medicina Oral 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Exodontia de Dentes Monorradiculares 133 85,3% 

Exodontia de Dentes Multirradiculares 123 78,8% 

Exodontia com Osteotomia 25 16,0% 

Exodontia de 3ºs Molares Inclusos 14 8,9% 

Exodontia de 3ºs Molares Impactados 5 3,2% 

Biópsia de Tecidos Moles 17 10,9% 

Biópsia de Tecidos Duros 0 0% 

Regularização de Tórus 5 3,2% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 

 

Relativamente à execução de atos clínicos diferenciados na área de Cirurgia e medicina oral, 

verifica-se que a maioria dos estudantes realizaram os atos clínicos “Exodontia de dentes 

monorradiculares” (85,3%) e “Exodontia de dentes multirradiculares” (78,8%) na sua prática 

clínica académica. Porém, percentagens mínimas de estudantes referiram ter executado atos 

clínicos de “Exodontia com osteotomia” (16,0%), de “Biópsia de tecidos moles” (10,9%) e de 

“Exodontia de terceiros molares” (8,9%). No que toca à “Regularização de tórus” (3,2%), à 

“Exodontia de terceiros molares impactados” (3,2%), à “Biópsia de tecidos duros” (0%), 

constata-se que a percentagem de estudantes que teve oportunidade de executar estes 

procedimentos é praticamente nula. 

 

b. Conclusões 

 

A análise destes resultados permite concluir que os procedimentos mais diferenciados na 

área da Cirurgia e Medicina Oral (como é o caso de exodontias com osteotomia, biópsia de 

tecidos moles, exodontia de terceiros molares, regularização de tórus e biópsias de tecidos 

duros) são executados por poucos estudantes do MIMD. 
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Dentisteria Operatória 
 

a. Resultados 

 

Gráfico 5 – Realização de procedimentos diferenciados de Dentisteria Operatória 

 

 

Tabela 5 – Realização de procedimentos diferenciados de Dentisteria Operatória 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Isolamento absoluto durante procedimentos 

de Dentisteria Operatória 
115 73,7% 

Restauração em Resina Composta sem 

Estratificação 
109 69,9% 

Restauração em Resina Composta com 

Estratificação 
91 58,3% 

Restauração em Amálgama de Prata 18 11,5% 

Restauração em IRM ou Ionómero de Vidro 116 74,4% 

Colocação de Espigão 33 21,2% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 
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Na área de Dentisteria Operatória, conclui-se que uma maioria dos estudantes teve 

oportunidade de realizar “Restauração em IRM ou Ionómero de vidro” (74,4%) “Isolamento 

absoluto durante procedimentos de Dentisteria Operatória” (73,7%), “Restauração em 

resina composta sem estratificação” (69,9%) e “Restauração em resina composta com 

estratificação” (58,3%). Por outro lado, apenas uma pequena percentagem de estudantes 

executaram a “Colocação de Espigão” (21,2%) e a “Restauração em Amálgama de Prata” 

(11,5%). 

 

b. Conclusões 

 

Perante os resultados obtidos neste parâmetro, conclui-se que, genericamente,  a prática 

clínica de Dentisteria Operatória permite aos estudantes realizarem procedimentos mais 

diferenciados. No entanto, verifica-se que existe necessidade de melhoria no que toca 

particularmente à “colocação de espigões”. Quanto à execução de “restaurações em 

amálgama de prata”, verifica-se que apenas uma reduzida percentagem de estudantes a 

concretizou, o que vai ao encontro da tendência de desuso deste procedimento. 

 

Endodontia 
 

a. Resultados 

 

Gráfico 6 – Realização de procedimentos diferenciados de Endodontia 
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Tabela 6 – Realização de procedimentos diferenciados de Endodontia 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Isolamento absoluto durante procedimentos 

endodônticos 
119 76,3% 

Endodontia de dentes anteriores - 

instrumentação manual 
79 50,6% 

Endodontia de dentes posteriores - 

instrumentação manual 
58 37,2% 

Endodontia de dentes anteriores - 

instrumentação mecanizada 
36 23,1% 

Endodontia de dentes posteriores - 

instrumentação mecanizada 
39 25,0% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 

 

Relativamente à execução de atos clínicos diferenciados da área de Endodontia, verifica-se 

que a maioria dos estudantes realizaram “Isolamento absoluto durante procedimentos 

endodônticos” (76,3%) e “Endodontia de dentes anteriores com instrumentação manual” 

(50,6%) na sua prática clínica. Contudo, percentagens inferiores de estudantes referiram ter 

executado procedimentos endodônticos mais diferenciados, nomeadamente, “Endodontia 

de dentes posteriores com instrumentação manual” (37,2%), “Endodontia de dentes 

posteriores com instrumentação mecanizada” (25,0%) e “Endodontia de dentes anteriores 

com instrumentação mecanizada” (23,1%).  
 

b. Conclusões 

 

Neste sentido, conclui-se que a prática clínica de Endodontia possui margem de melhoria em 

termos de execução de procedimentos mais diferenciados por parte dos estudantes, 

nomeadamente, tratamentos endodônticos em dentes posteriores e prática de 

instrumentação mecanizada. 
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Odontopediatria 
 

a. Resultados 

 

Gráfico 7 – Realização de procedimentos diferenciados de Odontopediatria 

 

 

Tabela 7 – Realização de procedimentos diferenciados de Odontopediatria 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Restauração direta 99 63,5% 

Selantes de Fissuras 20 12,8% 

Mantenedor de espaço 17 10,9% 

Cimentação de coroa 11 7,1% 

Apexogénese, Apexificação ou 
Revascularização 

11 7,1% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 

 

Relativamente aos atos diferenciados executados pelos estudantes de ensino clínico no 

âmbito da Odontopediatria, foi possível verificar pela amostra obtida que a “Restauração 

direta” é um  ato clínico amplamente realizado (63,5%), sendo este seguido pela aplicação de 

“Selantes de fissuras” (12,8%) e pela colocação do “Mantenedor de espaço” (10,9%). Foram 

ainda referidos outros atos clínicos, sendo estes realizados em menor número, 

nomeadamente: “Cimentação de coroa” (7,1%), 

“Apexogénese/Apexificação/revascularização” (7,1%). 
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b. Conclusões 

 

No seguimento dos dados apresentados, conclui-se que o ensino clínico no âmbito da 

Odontopediatria tem margem para que surjam melhorias, nomeadamente na execução mais 

ampla entre os estudantes de atos mais diferenciados, uma vez que 2 dos 5 procedimentos 

que foram referidos pelos estudantes têm uma percentagem de realização inferior a 10%. 

 

Prostodontia Fixa 
 

a. Resultados 

 

Gráfico 8 – Realização de procedimentos diferenciados de Prostodontia Fixa 

 

Tabela 8 – Realização de procedimentos diferenciados de Prostodontia Fixa 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Inlay, onlay ou overlay 33 21,5% 

Coroa 35 22,4% 

Coroa com falso coto 22 14,1% 

Faceta 3 1,9% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 
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Na área da Prostodontia Fixa, os dados indicam que a maioria dos estudantes não teve 

oportunidade de realizar nenhum dos procedimentos acima referidos, sendo que, ainda 

assim, a colocação de “Coroa” (22,4) e a realização do “Overlay” (21,5) foram referidos como 

sendo os procedimentos mais realizados, seguidos da colocação de “Coroa com falso coto” 

(14,1), outros procedimentos tais como a colocação de “Facetas” e a “Cimentação” foram 

também referidos como tendo sido executados por uma clara minoria dos estudantes, 

ambas com (1,9%).  

 

b. Conclusões 

 

Perante os dados que nos são possíveis obter, as oportunidades para a realização de atos 

clínicos diferenciados são efetivamente escassas nesta área, sendo que, qualquer um dos 

procedimentos acima contabilizados têm percentagens inferiores a 25% (um quarto dos 

estudantes), sendo por isso inferido que, no melhor dos cenários, 75% dos 156 estudantes não 

tiveram, até ao momento, qualquer contacto com procedimentos clínicos na área da 

Prostodontia Fixa, um cenário que certamente não será o ideal. 

 

Oclusão 
 

a. Resultados 

 

Gráfico 9 – Realização de procedimentos diferenciados de Oclusão 

 

 

Tabela 9 – Realização de procedimentos diferenciados de Oclusão 

 

Procedimentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Aparelho de interposição 32 20,5% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 
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Relativamente aos dados recolhidos, é possível concluir que, no âmbito da oclusão, apenas 

um tratamento diferenciado é referido como tendo sido executado, nomeadamente a 

colocação do “Aparelho de interposição” (20,5%). 

 

b. Conclusões 

 

Neste sentido, é possível concluirmos que é bastante larga a margem para que o ensino 

clínico na área da Oclusão seja melhorado, uma vez que apenas um ato foi descrito como 

executado e por apenas 20,5% dos estudantes, o que significa que cerca de 80% dos 

estudantes do ensino clínico que responderam ao questionário não haviam realizado, até a 

data, qualquer procedimento diferenciado nesta área, sendo por isso importante questionar 

se a formação clínica neste âmbito será suficientemente robusta de modo a preparar os 

estudantes para o mercado de trabalho. 

 

Ortodontia 
 

a. Resultados 

 

Gráfico 10 – Realização de procedimentos diferenciados de Ortodontia 

 

 

Tabela 10 – Realização de procedimentos diferenciados de Ortodontia 

 

Tratamentos Realizados 
Número de estudantes que 
realizaram o procedimento 

Percentagem 

Aparelho Fixo 8 5,1% 

Aparelho Removível 31 19,9% 

Número total de estudantes em anos clínicos 156 100% 
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Relativamente à execução de atos clínicos no âmbito da Ortodontia, foram apenas o número 

de procedimentos diferenciados que foram referidos como executados. A colocação do 

“Aparelho Removível” foi referida, de forma destacada, como o procedimento mais 

executado entre os estudantes de ensino clínico (19,9%). Já a colocação de “Aparelho Fixo” 

foi referida como tendo sido executada por apenas (5,1%) dos estudantes que responderam 

ao inquérito. 

 

b. Conclusões 

 

A partir dos dados obtidos, é possível concluir que a variedade de procedimentos realizados 

pelos estudantes, no âmbito da Ortodontia, é manifestamente reduzida, uma vez que foram 

referidos apenas dois atos clínicos como tendo sido executados. Para além disso, a 

percentagem de estudantes que referiu ter executado qualquer um desses procedimentos é 

bastante baixa. Neste sentido, existe margem para que o ensino clínico de Ortodontia seja 

melhorado no MIMD, não só do ponto de vista da diversidade, como também da frequência 

com que os próprios atos são realizados. 
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GASTOS EM MATERIAL DENTÁRIO ESSENCIAL À FREQUÊNCIA DO MIMD  
 

O parâmetro em causa pretendeu inquirir os estudantes acerca dos possíveis gastos em 

material dentário essencial à frequência do MIMD. O inquérito incidiu nos Instrumentos 

Rotativos, Metálicos, Consumíveis e EPIs. Para cada categoria, foram identificados os 

instrumentos em concreto, bem como o intervalo médio de gastos alocados para estes. 
 

Instrumentos rotativos  
 

a. Resultados 

 

Tabela 11 – Instrumentos rotativos adquiridos pelos estudantes 

 

Instrumento Número de respostas Percentagem 

Turbina 192 68,1% 

Contra-ângulo 191 67,1% 

Peça de mão 128 45,4% 

Não adquiriu instrumentos rotativos 89 31,6% 

Número total de estudantes em anos clínicos 282 100% 

 

Acerca do material rotativo necessário, cerca de 89 (31.6%) estudantes não tiveram 

necessidade de adquiri-los face aos 282 que responderam. Quanto a cada material em 

particular, 192 (67,1%) adquiriam Turbinas, 191 Contra-ângulos (67,1%) e 128 (45,4%) Peças de 

mão. 

 

Gráfico 11 – Gastos em Instrumentos rotativos a cargo dos estudantes 
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Acerca dos custos despendidos em material rotativo, cerca de 92 (32.6%) estudantes ainda 

não tiveram necessidade de adquiri-los. Para além destes, 104 (36,9%) gastaram até 500€, 66 

(23,4%) gastaram entre 500-1000€, 11 (3,9%) mais de 1000€. Apenas 9 estudantes (3,2%) 

mencionaram não se recordarem do valor gasto nestes materiais. 

b. Conclusões 

 

Este estudo permitiu demonstrar os elevados custos necessários à frequência do MIMD. 

Muitos destes são dirigidos aos materiais utilizados durante o ato clínico, que na sua maioria 

são de responsabilidade do estudante adquirir, tais como Instrumentos Rotativos. Na sua 

maioria, falamos de instrumentos que atingem patamares elevados no que toca aos seus 

custos e que poderão refletir um entrave à permanência no curso. 

Uma elevada porção dos estudantes inquiridos (36,9%) afirma ter despendido até 500€ com 

Instrumentos Rotativos e outra elevada porção (32,6%), mais de 1000€. São valores avultados 

aos quais não é conferida qualquer tipo de comparticipação ou ajuda por parte das 

instituições de ensino.  

 

Instrumentos metálicos 
 

a. Resultados 

 

Tabela 12 – Instrumentos metálicos adquiridos pelos estudantes 

 

Instrumento Número de respostas Percentagem 

Sondas 135 47,9% 

Espátulas 144 51,1% 

Brunidores 128 45,4% 

Pingadores 107 37,9% 

Condensadores 137 48,6% 

Curetas 5 1,8% 

Não adquiriu instrumentos metálicos 93 32% 

Número total de estudantes em anos clínicos 282 100% 

Acerca do material metálico necessário, cerca de 93 (32%) estudantes ainda não tiveram 

necessidade de adquiri-los face aos 282 que responderam. Quanto a cada material em 

particular, 135 (47,9%) adquiriam Sondas, 144 (51,1%) Espátulas, 128 (45,4%) Brunidores, 107 

(37,9%) Pingadores, 137 (48,9%) Condensadores e apenas 5 (1,8%) Curetas. Algumas respostas 

foram desprezadas, quer por não se enquadrarem no parâmetro em causa, quer por já 

estarem contabilizadas.  
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Gráfico 12 – Gastos em Instrumentos metálicos a cargo dos estudantes 

 

 

Acerca dos custos despendidos em material metálico, cerca de 90 (31.9%) estudantes ainda 

não tiveram necessidade de adquiri-los. Para além destes, 55 (19,5%) gastaram até 50€, 54 

(19,1%) mais de 100€ e 38 (13,5%) gastaram entre 50-100€. Dos estudantes inquiridos, 45 (16%) 

mencionaram não se recordarem do valor gasto nestes materiais. 

 

b. Conclusões 

 

Juntamente com os Instrumentos Rotativos, também os Instrumentos Metálicos 

representam uma porção do gasto dos estudantes em anos clínicos alocados à frequência do 

MIMD. Cerca de 31,9% dos estudantes inquiridos refere ter despendido até 50€ com 

Instrumentos Metálicos tais como Sondas, Pingadores, Condensadores. Embora uma 

elevada porção destes afirme ainda não ter tido a necessidade de adquiri-los (31,9%), 

possivelmente por se tratar de estudantes do 1º, 2º e 3º anos e da FMUC, é de destacar, mais 

uma vez, o peso monetário que estes constituem e os possíveis impactos nos estudantes.  
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Materiais consumíveis 
 

a. Resultados   

 

Tabela 13 – Materiais consumíveis adquiridos pelos estudantes 

 

Instrumento Número de respostas Percentagem 

Brocas 211 74,8% 

Matrizes 141 50% 

Cones de Guta-Percha 198 70,4% 

Dentes de acrílico para frasaco 204 72,4% 

Cimentos 52 18,4% 

Materiais de Restauração 43 15,2% 

Cunhas 103 36,5% 

Gesso 42 14,9% 

Não adquiriu instrumentos consumíveis 62 22,8 

Número total de estudantes em anos clínicos 282 100% 

Acerca do material consumível necessário, cerca de 62 (22,8%) estudantes ainda não tiveram 

necessidade de adquiri-los face aos 282 que responderam. Quanto a cada material em 

particular, 211 (74,8%) adquiriam Brocas, 204 (72,4%) Dentes de acrílico para frasaco, 198 

(70,4%) Cones de guta-Percha, 141 (50%) Matrizes, 103 (36,5%) Cunhas, 52 (18,4%) Cimento, 43 

Materiais de Restauração e 42 (14,9%) Gesso. Tal como no parâmetro anterior, algumas 

respostas foram desprezadas quer por não se enquadrarem no parâmetro em causa, quer 

por já estarem contabilizadas. 
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Gráfico 13 – Gastos em Materiais consumíveis a cargo dos estudantes 

 

 

Acerca dos custos despendidos em material consumível, cerca de 59 (20,9%) estudantes 

ainda não tiveram necessidade de adquiri-los. Para além destes, 118 (41,8%) gastaram até 

300€, 50 (17,7%) entre 300-600€ e apenas 8 (2,8%) gastaram mais de 600€. Dos estudantes 

inquiridos, 47 (16,7%) mencionaram não se recordarem do valor gasto nestes materiais. 

 

b. Conclusões 

 

Os Instrumentos Consumíveis participam igualmente nos gastos necessários à realização do 

MIMD. E, tal como os Rotativos, também estes custos atingem patamares muito 

significativos, pelo que se torna urgente e necessário o debate acerca de possíveis 

alternativas. Dos 282 estudantes, 41,8% refere ter despendido até 300€ com Instrumentos 

Consumíveis que incluem Brocas, Matrizes e Cimentos, entre outros já mencionados acima. 

Dos restantes, 20,9% afirma ter gasto mais de 600€ e 17,7% dizem ter ficado entre os 300€ e 

os 600€. Assim, face a todos os dados recolhidos, podemos concluir que, em média, a 

frequência no MIMD leva os estudantes a despender mais de 1000€ em todos os 

equipamentos já referidos. Este valor, juntamente com outros como as propinas, materiais 

de estudo, entre outros, pode comprometer o desempenho dos estudantes e ser um fator 

diferenciador face aos que apresentam necessidades a nível económico, que poderão ver-se 

impossibilitados da permanência no curso.   

  

20.90%

16.70%

41.80%

17.70%

2.80%

Não adquiriu instrumentos consumíveis Não me lembro Até 300€ Entre 300 e 600€ Mais de 600€



 

anemd.pt geral@anemd.pt 

av. bissaya barreto, departamento de medicina dentária – blocos de celas, 3000-075, coimbra 

 

 

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
 

a. Resultados 

 

Tabela 14 – EPIs adquiridos pelos estudantes 

 

Tipo de EPI Número de Respostas Percentagem 

Bata/Farda 178 63,1% 

Luvas 31 11% 

Máscaras 96 34% 

Touca 96 34% 

Viseira 81 28,7% 

Óculos de proteção 124 44% 

Não comprou EPIs 68 24,1% 

Número total de estudantes em anos clínicos 282 100% 

 

Acerca dos EPIs, cerca de 68 (24,1%) estudantes ainda não tiveram necessidade de adquiri-los 

face aos 282 que responderam. Quanto ao tipo de EPI em particular, 178 (63,1%) adquiriam 

Bata/Farda, 124 (44%) Óculos de proteção, 96 (34%) Máscaras, 96 (34%) Touca, 81 (28,7%) 

Viseira e 31 (11%) Luvas. 

 

Gráfico 14 – Gastos em EPIs a cargo dos estudantes 
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Acerca dos custos despendidos em EPIs, cerca de 71 (25,2%) estudantes ainda não tiveram 

necessidade de adquiri-los. Para além destes, 118 (41,8%) gastaram até 50€, 56 (19,9%) entre 

50-100€ e apenas 12 (4,3%) gastaram mais de 100€. Dos estudantes inquiridos, 25 (8,9%) 

mencionaram não se recordarem do valor gasto nestes materiais. 

 

b. Conclusões 

 

Um dos impactos notórios da pandemia no ensino médico-dentário prende-se precisamente 

com o acréscimo no orçamento despendido a nível de EPIs, como os mencionados 

anteriormente, imprescindíveis no ato de consultas, para estudantes a frequentar os anos 

clínicos. Tal como este estudo comprovou, mais de metade dos estudantes (75,9%) viu-se na 

obrigação de adquirir EPIs, sendo o custo médio apontado para este gasto de até 50€ (41,8% 

dos estudantes afirmou ter gastado até este valor). De destacar, igualmente, que alguns 

estudantes acabaram mesmo por alcançar o patamar dos 100€ (19,9%) tendo outros 

ultrapassado (25,2%). Estes custos, acrescidos ao já necessário para a frequência do MIMD, 

pode tornar-se incomportável, dificultando a permanência no curso de estudantes aos quais 

tais gastos resultem num abalo significativo no orçamento familiar. Nesse sentido, justifica-

se que, de algum modo, as escolas possam facultar alguns destes equipamentos, para que a 

responsabilidade não recaia apenas sobre os estudantes.   
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IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 
 

 Os primeiros casos da doença COVID-19 surgiram em 2019, com o aparecimento de um 

cluster de doentes em Wuhan, que apresentavam um quadro de pneumonia vírica muito 

semelhante (febre, dificuldade respiratória e tosse). Através de estudos de biologia 

molecular foi possível descobrir o agente etiológico das pneumonias, denominado SARS-

CoV-2. Inicialmente, os casos eram restritos ao continente asiático, mas rapidamente se 

disseminaram aos restantes continentes e a Portugal, cujos primeiros casos reportam 

oficialmente a 2 de março de 2020; e, em pouco mais de uma semana, a Organização Mundial 

de Saúde viria a declarar pandemia, a 11 de março de 2020. 

O aflorar da pandemia da COVID-19 fez-se acompanhar de enormes constrangimentos na 

área da Medicina Dentária, tendo levado não só à suspensão de consultas médico-dentárias 

como à necessidade de as escolas adaptarem os seus modelos de ensino e avaliação dos 

estudantes, com vista a conter a transmissão de COVID-19. Neste sentido, a componente 

online do ensino ganhou um peso significativo. 

Perante estas circunstâncias, a ANEMD pretende analisar a influência da pandemia da COVID-

19 na vida dos estudantes de Medicina Dentária do nosso país, no que respeita ao 

aproveitamento académico, saúde mental e impacto socioeconómico. 

 

Impacto da Pandemia de COVID-19 a nível socioeconómico 
 

a. Resultados 

  

Gráfico 15 – Distribuição de respostas à questão: 

Desde o início da pandemia, começaste a ter dificuldade em suportar despesas 

relativas à tua frequência do MIMD? 

 

Desde o início da pandemia, 29,4% (83) dos estudantes referiu ter sentido dificuldades em 

suportar despesas relativas à frequência do curso, por oposição a 70,6% (199) de um total de 

282 estudantes que responderam a esta pergunta negativamente. 
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Gráfico 16 – Distribuição de respostas à questão:  

Desde o início da pandemia, já ponderaste desistir do MIMD por dificuldades económicas? 

Adicionalmente, 13,5% (38) dos 282 participantes questionados referiram ter ponderado 

desistir do curso por dificuldades económicas. 

 

Gráfico 17 – Distribuição de respostas à questão:  

Para a frequência do MIMD, vives deslocado do teu domicílio habitual? 

Um outro dado relevante aferido neste questionário relaciona-se com os deslocamentos 

entre a escola medico dentaria e a residência, tendo-se verificado que 52,1% (147) dos 282 

inquiridos vive deslocado do seu estabelecimento de ensino. 
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Gráfico 18 – Distribuição de respostas à questão:  

Se és estudante deslocado, comçaste a sentir dificuldade em manter a despesa de 

alojamento? 

Por fim, 31,6% (55) dos 174 participantes que responderam à pergunta “Se és estudante 

deslocado, começaste a sentir dificuldade em manter a despesa de alojamento?” 

responderam que sim, sendo que 68,4% (199) respondeu negativamente. 

 

a. Conclusão 

 

Claramente, a pandemia da COVID-19 terá tido um impacto significativo a nível 

socioeconómico na vida de aproximadamente 30% dos estudantes de MIMD inquiridos, 

tendo este fator contribuído em parte para pensamentos de desmotivação para prosseguir 

o curso. Apesar de não haver dados comparativos com a situação anterior à pandemia, 

demonstra-se que há uma relação entre o início da pandemia e este surgimento de 

dificuldades sócio-económicas. Quanto ao alojamento, as frações de estudantes deslocados 

e não deslocados são semelhantes, de aproximadamente 50%. Demonstrou-se, também, que, 

entre os estudantes deslocados, uma percentagem significativa tem dificuldade em manter 

a despesa do seu alojamento. De facto, em contexto de pandemia e da consequente 

adaptação do ensino para um formato online, alguns estudantes regressaram às suas 

habitações de residência, mantendo, no entanto, o pagamento das despesas da habitação 

na cidade onde estudam.  
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Impacto da Pandemia de COVID-19 a nível do aproveitamento académico 
         

a. Resultados 

 

Gráfico 19 – Distribuição de respostas à questão:  

De que forma sentes que o teu aproveitamento académico foi afetado pelo Ensino à 

distância (EaD)?  

 

Por forma a analisar o aproveitamento académico proporcionado pelo ensino à distância 

(EaD) na perspetiva dos estudantes, avaliaram-se os seguintes aspetos: produtividade, 

capacidade de concentração e concretização das tarefas diárias. Os dados relativos aos níveis 

de produtividade revelaram que 169 dos estudantes inquiridos notaram uma redução na sua 

produtividade, 75 mantiveram os seus níveis de produtividade e 43 estudantes aumentaram 

a sua produtividade. Já para a capacidade de concentração, 219 estudantes sentiram uma 

redução, 51 estudantes mantiveram os seus níveis de concentração e 13 aumentaram. Quanto 

à concretização das tarefas diárias 133 estudantes referem uma redução deste aspeto, 118 

participantes mantiveram a concretização das tarefas e os restantes 35 aumentaram esse 

nível de concretização. Para a componente da produtividade obtiveram-se 287 respostas, 

para a capacidade de concentração 283 e para a concretização das tarefas diárias 286 

respostas. 
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Gráfico 20 – Distribuição de respostas à questão: 

De que forma sentes que o EaD afeta o teu rendimento académico? 

  

Estudou-se, também, o rendimento académico associado ao EaD entre os inquiridos, 

obtendo-se os seguintes resultados, entre os 282 participantes: 48,2% (136) pioraram o seu 

rendimento académico com o EaD, 33,3% (94) referiram ter mantido o mesmo rendimento 

académico e 18,4% (52) melhoraram o seu rendimento académico. 

 

Gráfico 20 – Distribuição de respostas à questão: 

De que forma a situação pandémica afetou o teu desenvolvimento de trabalho de 

investigação? 
 

Avaliou-se de que forma a situação pandémica afetou o desenvolvimento de trabalhos de 

investigação e recolheram-se os seguintes dados: 69,5% (196) dos inquiridos disseram não 

estar a desenvolver nenhuma investigação, 17.7% (33) referiram que a situação pandémica 

não afetou a sua investigação, 11,7% (50) dos inquiridos sentiu que a sua investigação foi 

afetada mas não foi suspensa e 1,1% (3) dos participantes referiu que suspendeu a sua 

investigação devido à pandemia. 
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Gráfico 21 – Distribuição de respostas à questão: 

Tens condições em casa que te permitem acompanhar o EaD? 

 

Gráfico 22 – Distribuição de respostas à questão:  

Desde o início da pandemia, alteraste a tua frequência de formações/palestras 

extracurriculares de Medicina Dentária? 

Foi também questionado o acesso dos estudantes às condições necessárias para 

acompanhar o EaD nas suas habitações: 98,2% (277) dos estudantes referiram ter condições 

técnicas (computador, acesso à internet, etc), 61% (172) dos estudantes referiram ter 

condições em termos de espaço para aprender online e 0,7% (2) dos inquiridos não têm 

condições em casa que permitam acompanhar as aulas à distância. 

 

Gráfico 23 – Distribuição de respostas à questão:  

Desde o início da pandemia, alteraste a tua frequência de formações/palestras 

extracurriculares de Medicina Dentária? 
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Por outro lado, verificou-se que, quando questionados acerca da sua frequência em 

formações/palestras extracurriculares relativas a temáticas Médico-Dentárias desde o início 

da pandemia, obtiveram-se os seguintes resultados: 51,5% dos participantes (144) 

responderam “Sim, frequentei mais formações/palestras de Medicina Dentária”, 30,5% (86) 

dos estudantes não alteraram a sua frequência neste tipo de formação e 18,4% (52) reduziram 

a sua frequência em conferências desta natureza.  

 

Gráfico 24 – Distribuição de respostas à questão: 

 Desde o início da pandemia, alteraste a tua frequência de formações/palestras de 

competências transversais e soft skills? 

Analisou-se, seguidamente, a frequência de formações/palestras de competências 

transversais e soft skills e obteve-se que 51,8% (146) dos estudantes não alterou a sua 

frequência neste tipo de evento, 31,6% (89) frequentou mais vezes estas formações e 16,7% 

(47) reduziu a sua frequência em formações desta natureza. 

 

b. Conclusão 

 

Em termos de aproveitamento académico, com a introdução do EaD, a capacidade de 

concentração terá sido o aspeto mais influenciado negativamente, seguindo-se os níveis de 

produtividade e, por fim, a concretização de tarefas terá sido o menos afetado. 

Quanto ao rendimento académico, a soma das frações de estudantes que melhoraram e 

mantiveram o seu rendimento académico durante as aulas online é ligeiramente superior à 

percentagem de estudantes que refere ter piorado o seu rendimento académico. Contudo, 

importa analisar que aproximadamente 48% dos estudantes diz ter piorado o seu 

rendimento, o que é efetivamente uma percentagem preocupante. 

A maioria dos estudantes da amostra não está a desenvolver qualquer trabalho de 

investigação. Por outro lado, a maioria dos estudantes que estão a desenvolver investigação 

não a suspendeu.  

Na sua grande maioria os estudantes tinham condições tecnológicas e de espaço para seguir 

às aulas online, sendo que, mesmo assim, ainda uma percentagem significativa de estudantes 

não tinha condições de espaço (61%). 

Desde o início da pandemia, mais de metade dos estudantes aumentaram a frequência de 

formações/palestras extracurriculares de medicina dentária. Por outro lado, no que toca às 

formações/palestras de competências transversais e soft skills, aproximadamente 50% dos 
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estudantes refere não ter alterado a sua frequência e cerca de um terço refere ter 

aumentado. 

 

Impacto da Pandemia de COVID-19 a nível de Saúde Mental 
 

a. Resultados  

 

Gráfico 25 – Distribuição de respostas à questão: 

Desde o início da pandemia, sentiste um aumento da Ansiedade, Depressão ou outro 

estado semelhante? 

Desde o início da pandemia 78,4% (221) dos 282 estudantes inquiridos referiram ter sentido 

um aumento da ansiedade, depressão ou outro estado semelhante, por oposição a 21,6% (61) 

que não sentiram nenhuma alteração ao nível da sua saúde mental. 

 

Gráfico 26 – Distribuição de respostas à questão: 

“Se sim, procuraste apoio psicológico?” 

Apesar de, na pergunta anterior, apenas 221 estudantes terem dado uma resposta afirmativa, 

244 estudantes responderam à questão “Se sim, procuraste apoio psicológico?”, sendo que 

81,6% (199) das respostas referiu não ter procurado ajuda psicológica e que apenas 18,4% (45) 

procuraram essa ajuda. 
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Gráfico 27 – Distribuição de respostas à questão: 

Se procuraste apoio psicológico, de que forma o encontraste? 

Apesar de apenas 45 dos estudantes terem respondido afirmativamente à anterior questão, 

51 respostas foram dadas à pergunta “Se procuraste apoio psicológico, de que forma o 

encontraste?”, tendo sido obtida a seguinte distribuição de respostas: 74,5% (38) procurou 

auxílio por meios de consultas privadas de psicologia, 15,7% (8) recorreu a apoio 

disponibilizado pela instituição de ensino superior e 10% dos participantes (5) procurou ajuda 

através de outros meios, como meditação, medicina familiar e amigos. 

 

b. Conclusão 

Pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que, desde o início da pandemia, surgiram 

diversos problemas do foro psicológico como depressão e ansiedade. De facto, a pandemia 

veio impedir a socialização, modificar o contexto em que estudantes aprendem e, muitas 

vezes, aumentar a carga de trabalho, contribuindo para o chamado Burnout ou esgotamento. 

Apesar disso, a grande maioria dos estudantes não procurou apoio psicológico, o que poderá 

ser uma agravante da saúde mental dos estudantes do MIMD. Os estudantes que procuraram 

ajuda, na sua grande maioria, marcaram consultas privadas de psicologia, sendo que apenas 

aproximadamente 16% dos estudantes procuraram ajuda disponibilizada pela sua Instituição 

de Ensino Superior, uma percentagem relativamente baixa, que poderá refletir a falta de 

conhecimento deste apoio disponibilizado pela escola, a sua ausência, ou, até mesmo, 

desconforto em procurá-la. Seria importante, por isso, um reforço dos serviços de apoio 

psicológico fornecido aos estudantes do MIMD. Alguns estudantes, em alternativa, 

procuraram ajuda na Medicina Familiar ou em métodos de autoajuda, como meditação e 

apoio de amigos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta investigação considerou como dimensões em análise o nível de diferenciação dos atos 
clínicos praticados, os gastos em material dentário essenciais à frequência do curso e o 
impacto da pandemia da COVID-19 ao nível socioeconómico, do aproveitamento académico 
e da saúde mental dos estudantes que frequentam o Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária, no ano letivo 2020/2021. 

Em virtude dos resultados mencionados, quanto aos atos clínicos praticados, é possível 
vislumbrar uma escassez em alguns tipos de procedimentos diferenciados. No entanto, 
existe uma margem de melhoria para a maioria das disciplinas, uma vez que os 
procedimentos já são realizados, ainda que por poucos estudantes. 

Nos aspetos observados da perspetiva dos estudantes sobre os gastos em material dentário 
essencial à frequência do curso, tais como os instrumentos rotativos, metálicos e 
consumíveis e os equipamentos de proteção individual, a despesa média ascende aos 
1000,00€. Este valor, associado aos da propina e alojamento, que figuram como os mais 
substanciais, poderá afetar o aproveitamento académico e comprometer a permanência no 
curso. 

A análise do impacto da pandemia da COVID-19 nos estudantes do MIMD permitiu extrair 
algumas conclusões alarmantes. Ao nível socioeconómico, cerca de 30% dos inquiridos referiu 
ter dificuldades em suportar as despesas relativas à frequência do curso, tendo quase 
metade ponderado desistir do curso, uma vez que mais de 50% é estudante deslocado (ou 
seja, estuda numa localidade diferente daquela onde reside). Para estes, mais de 30% referiu 
sentir dificuldades em manter a despesa de alojamento. No que diz respeito ao 
aproveitamento académico, 60% sentiu ter reduzido a sua produtividade, 78% a sua 
concentração e 47% a concretização das tarefas diárias devido ao ensino à distância (EaD), e 
ainda 39% referiu não ter condições de espaço. Como consequência, 48% dos inquiridos 
afirma ter piorado o rendimento académico. Relativamente aos trabalhos de investigação, 
mais de 61% dos estudantes que os estão a desenvolver referiram terem sido afetados. Sobre 
as formações e palestras extracurriculares, 51% dos estudantes aumentou aquelas sobre 
medicina dentária e 32% aquelas sobre competências transversais e soft-skills. No que se 
refere à saúde mental, quase 80% dos estudantes sentiu um aumento da ansiedade e 
depressão, sendo que apenas 18% procuraram ajuda em consultas privadas de psicologia 
(74%) e nas próprias IES (16%). 

A presente análise manifestou algumas limitações no que diz respeito à amostra, 
nomeadamente ao seu tamanho (inferior a 10%) e distribuição por escola. Algumas respostas 
facultadas nos espaços de questão aberta não se enquadraram nos tipos de procedimentos 
clínicos diferenciados que se pretendiam analisar ou já estavam contempladas nas opções 
disponíveis, pelo que foram excluídas. 
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RECOMENDAÇÕES 

Tendo por base os resultados obtidos, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina 
Dentária tece um conjunto de recomendações à luz daquilo que considera serem as principais 
áreas de atuação no âmbito do ensino médico-dentário. 

Assim, recomenda-se que: 

1. Seja constituído o Conselho das Escolas Médico-Dentárias (CEMD), órgão que reúne 
as Escolas Médico-Dentárias Portuguesas, representadas pelos seus Diretores e/ou 
Presidentes, com vista à harmonização da atuação em matérias de interesse comum 
e a promoção de iniciativas de benefício transversal, em prol de uma formação 
médico-dentária moderna, nas suas várias vertentes, em que a qualidade e a 
excelência sejam a garantia de uma educação de base científica e adequada às 
exigências da sociedade; 

2. As Escolas Médico-Dentárias construam uma lista de procedimentos clínicos que 
todos os estudantes devam saber realizar, de forma a salvaguardar a qualidade do 
ensino pré-graduado e evitar a passagem de competências para o ensino pós-
graduado; 

3. As Escolas Médico-Dentárias assegurem que todos os estudantes têm acesso à 
aprendizagem dos mesmos conhecimentos práticos, adequando o número de vagas 
de acesso ao MIMD ao fluxo de doentes que frequentam a clínica universitária; 

4. As Escolas Médico-Dentárias procedam ao levantamento dos reais custos de 
frequência do curso, no que diz respeito à aquisição do material essencial, e, 
paralelamente, facilitem, em conjunto com as respetivas Associações e Núcleos de 
estudantes, o acesso menos dispendioso a esses mesmos materiais; 

5. O Governo estabeleça como prioridade o aumento da dotação orçamental para a 
ação social e a redefinição do conceito de bolsa de estudos, para abranger os custos 
inerentes à aquisição do material escolar e deslocação da área de residência para a 
localidade da escola, no sentido de alcançar progressivamente a completa 
gratuitidade do ensino médico-dentário nas IES públicas; 

6. As Escolas Médico-Dentárias envidem esforços para aumentar o número de 
Gabinetes de Apoio Psicológico, garantindo a respetiva divulgação junto da 
comunidade académica e as condições para um funcionamento adequado, 
nomeadamente no que diz respeito à diminuição dos tempos de espera, através da 
adaptação do número de profissionais à dimensão do universo estudantil; 

7. As Escolas Médico-Dentárias se disponibilizem a colaborar com a ANEMD na 
produção de mais estudos rigorosos sobre a educação médico-dentária, em benefício 
da construção de políticas educativas sustentadas e devidamente fundamentadas, 
que permitam ultrapassar os principais problemas e desafios e que visem a melhoria 
do ensino em prol dos estudantes e da medicina dentária. 
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ANEXO 

 

Cópia do Questionário 

Análise Global do Ensino Médico-Dentário 2020-2021 

Caros colegas, 

O presente inquérito tem como objetivo analisar alguns parâmetros importantes para os 

estudantes do MIMD, nomeadamente: 

- Execução de atos clínicos diferenciados; 

- Gastos em material dentário essencial à frequência do curso; 

- Impacto provocado pela situação pandémica de COVID-19. 

O anonimato e a confidencialidade de toda a informação fornecida estão garantidos.  

Por favor, lê as questões e assinala a resposta que reflete a tua situação.  

Agradecemos, desde já, a tua colaboração, 

ANEMD 

Secção 1 

Escola médico-dentária  
 Universidade de Coimbra 
 Universidade de Lisboa 
 Universidade do Porto 
 Instituto Universitário Egas Moniz 
 IUCS-CESPU 
 Universidade Católica Portuguesa 
 Universidade Fernando Pessoa 

Qual o ano do MIMD que frequentas? 
 1º ano 
 2º ano 
 3º ano 
 4º ano 
 5º ano 

Secção 2 - Nível de diferenciação dos atos clínicos praticados no MIMD 

Nesta secção, assinala os tratamentos dentários que já executaste enquanto operador. 

PERIODONTOLOGIA 
 Alisamento Radicular 
 Cirurgia Periodontal 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

CIRURGIA E MEDICINA ORAL 
 Exodontia Dentes Monorradiculares 
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 Exodontia de Dentes Multirradiculares 
 Exodontia com Osteotomia 
 Exodontia de 3ºs Molares Inclusos 
 Exodontia de 3ºs Molares Impactados 
 Biópsia de Tecidos Duros 
 Biópsia de Tecidos Moles 
 Regularização de Tórus 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

DENTISTERIA OPERATÓRIA 
 Isolamento absoluto durante procedimentos de Dentisteria Operatória 
 Restauração em Resina Composta sem Estratificação 
 Restauração em Resina Composta com Estratificação 
 Restauração em Amálgama de Prata 
 Restauração em IRM, Ionómero de Vidro 
 Colocação de espigão 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

ENDODONTIA 
 Isolamento absoluto durante procedimentos endodônticos 
 Endodontia de dentes anteriores - instrumentação manual 
 Endodontia de dentes posteriores - instrumentação manual 
 Endodontia de dentes anteriores - instrumentação mecanizada 
 Endodontia de dentes posteriores - instrumentação mecanizada 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

ODONTOPEDIATRIA 
 Restauração direta 
 Cimentação de Coroa de aço 
 Apexogénese, Apexificação ou Revascularização 
 Mantenedor de espaço 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

PROSTODONTIA FIXA 
 Coroa 
 Coroa com falso coto 
 Inlay, onlay ou overlay 
 Faceta 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

OCLUSÃO 
 Aparelho de interposição oclusal 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

ORTODONTIA 
 Aparatologia fixa 
 Aparatologia removível 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

Secção 3 - Gastos em material dentário essencial à frequência do MIMD 
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Nesta secção, assinala a opção que mais se adequa à tua situação em cada questão. 

Quais destes Instrumentos Rotativos tiveste necessidade de adquirir? 
 Não comprei Instrumentos Rotativos. 
 Turbina 
 Contra-ângulo 
 Peça de mão 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

Qual foi o gasto aproximado com Instrumentos Rotativos?  
o Não comprei Instrumentos Rotativos. 
o Não me recordo. 
o Até 500€ 
o Entre 500 e 1000€ 
o Mais de 1000€ 

Quais destes Instrumentos Metálicos tiveste necessidade de adquirir? 
 Não comprei Instrumentos Metálicos. 
 Sondas 
 Espátulas 
 Brunidores 
 Pingadores 
 Condensadores 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

Qual foi o gasto aproximado com Instrumentos Metálicos?  
o Não comprei Instrumentos Metálicos. 
o Não me recordo. 
o Até 50€ 
o Entre 50 e 100€ 
o Mais de 100€ 

Quais destes Materiais Consumíveis tiveste necessidade de adquirir? 
 Não comprei Materiais Consumíveis. 
 Brocas 
 Matrizes 
 Cones de Guta-Percha 
 Dentes de acrílico para frasaco 
 Gesso 
 Cimentos 
 Materiais de Restauração 
 Cunhas 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

Qual foi o gasto aproximado com Materiais Consumíveis ?  
o Não comprei Materiais Consumíveis . 
o Não me recordo. 
o Até 50€ 
o Entre 50 e 100€ 
o Mais de 100€ 
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Quais destes EPIs tiveste necessidade de adquirir? 
 Não comprei EPIs. 
 Bata / Farda 
 Luvas 
 Máscaras 
 Touca 
 Viseira 
 Óculos de proteção 
 Outra opção: _______________________________________________________ 

Qual foi o gasto aproximado com EPIs?  
o Não comprei EPIs. 
o Não me recordo. 
o Até 50€ 
o Entre 50 e 100€ 
o Mais de 100€ 

Secção 4 - Impacto da Pandemia de COVID-19 a nível socioeconómico 

Nesta secção, assinala a opção que mais se adequa à tua situação em cada questão. 

Desde o início da pandemia, começaste a ter dificuldade em suportar despesas relativas à tua 
frequência do MIMD? 

o Sim 
o Não 

Desde o início da pandemia, já ponderaste desistir do MIMD por dificuldades económicas? 
o Sim 
o Não 

Para a frequência do MIMD, vives deslocado do teu domicílio habitual? 
o Sim 
o Não 

Se és estudante deslocado, começaste a sentir dificuldade em manter a despesa de 
alojamento? 

o Sim 
o Não 

Secção 5 - Impacto da Pandemia de COVID-19 a nível do aproveitamento académico 

Nesta secção, assinala a(s) opção(ões) que mais se adequa(m) à tua situação em cada questão. 

De que forma sentes que o teu aproveitamento académico foi afetado pelo Ensino à Distância 
(EaD)? 
 
Produtividade 

 Reduzi 
 Mantive 
 Aumentei 
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Capacidade de concentração 

 Reduzi 
 Mantive 
 Aumentei 

Concretização das tarefas diárias 

 Reduzi 
 Mantive 
 Aumentei 

De que forma sentes que o EaD afeta o teu rendimento académico? 
o Mantenho o mesmo rendimento académico. 
o Melhorei o meu rendimento académico. 
o Piorei o meu rendimento académico. 

De que forma a situação pandémica afetou o teu desenvolvimento de trabalho de 
investigação? 

o Não afetou a minha investigação. 
o Afetou a minha investigação mas não a suspendi. 
o Suspendi a minha investigação. 
o Não estou a desenvolver nenhuma investigação. 

Tens condições em casa que te permitem acompanhar o EaD? 
 Tenho condições técnicas (computador, acesso à internet, etc). 
 Tenho condições de espaço. 
 Não tenho condições em casa que me permitam acompanhar o EaD. 

Desde o início da pandemia, alteraste a tua frequência de formações/palestras 
extracurriculares de Medicina Dentária?    

o Sim, frequentei mais formações/palestras de Medicina Dentária. 
o Não alterei a minha frequência de formações/palestras de Medicina Dentária. 
o Sim, frequentei menos formações/palestras de Medicina Dentária. 

Desde o início da pandemia, alteraste a tua frequência de formações/palestras de 
competências transversais e soft skills?    

o Não alterei a minha frequência de formações/palestras de competências 
transversais e soft skills 

o Sim, frequentei menos formações/palestras de competências transversais e 
soft skills. 

o Sim, frequentei mais formações/palestras de competências transversais e soft 
skills. 

Secção 6 - Impacto da Pandemia de Covid-19 a nível de Saúde Mental 

Nesta secção, assinala a opção que mais se adequa à tua situação em cada questão. 

Desde o início da pandemia, sentiste um aumento da Ansiedade, Depressão ou outro estado 
semelhante? 

o Sim 
o Não 

Se sim, procuraste apoio psicológico?  
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o Sim  
o Não 

Se procuraste apoio psicológico, de que forma o encontraste?  
o Disponibilizado pela minha Instituição de Ensino Superior. 
o Consultas privadas de Psicologia. 
o Outra opção: ________________________________________________ 
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