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Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Patologia multifatorial
precisa de abordagem
multidisciplinar
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Futuro da DTM e DO

Em debate no
congresso de 2016
Quanto ao próximo congresso, o Dr. André Mariz
de Almeida adianta: “tencionamos apresentar o
futuro da disfunção temporomandibular, dando
assim continuidade a um processo no qual
estamos todos muito empenhados”.
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Terapia manual ortopédica

Um trabalho promissor
A efetividade da fisioterapia, nomeadamente
da terapia manual e o exercício terapêutico em
tratamento de disfunções temporomandibulares,
constituiu o tema da intervenção do Mestre
Francisco Neto.

560 participantes no 1.º Congresso de Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial. 26 conferencistas nacionais e 8 internacionais.
São números que falam por si.

entrevista
AO presidente
da SPDOF

Dr. David
Sanz López

3

“Pensámos que,
ao pôr em contato
profissionais de diversas
áreas, promovendo
inclusivamente formação
interprofissional,
conseguiríamos melhorar
a qualidade assistencial
em Portugal”.

Balanço

Prof. Doutor
Sérgio Félix
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O Presidente da
Comissão Científica
diz que começa a haver
uma consciencialização
e alerta por parte dos
profissionais de saúde
e, em especial, dos
médicos de família para
esta problemática.

entrevista

Um grande passo
em frente
Uma abordagem multidisciplinar da disfunção temporomandibular e da dor
orofacial, com o objetivo de fomentar a troca de conhecimentos e experiências
entre profissionais das mais diversas áreas da Saúde, deu o mote ao I Congresso
dedicado a estas patologias. Como afirma, em entrevista, o presidente da Sociedade
Portuguesa de Disfunção Termporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF), organizadora
do evento, o cirurgião maxilofacial Dr. David Sanz López.
Decorrido de 14 a 16 de maio, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, este
fórum contou com a presença mais de 540 participantes.
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Dr. David Sanz
López

Highlights | A que se deve a realização do
I Congresso Abordagem Multidisciplinar
da Disfunção Temporomandibular e Dor
Orofacial?
Dr. David Sanz López (DSL) | O congresso
pretendeu constituir um ponto de partida
para a realização de trabalho multidisciplinar nesta área da Saúde. Embora haja já núcleos espalhados pelo país a trabalhar em
disfunção temporomandibular e dor orofacial, a verdade é que não existe ainda uma
prática envolvendo o setor privado, o público
e as faculdades, um processo que este congresso pretende unificar.
Acresce que este congresso teve o mérito de
juntar dois grandes pilares em termos de
diagnóstico: os médicos de Medicina Geral
e Familiar e os Médicos Dentistas, que estão
na linha da frente em termos de atendimento
a estes doentes
A correta identificação dos sinais e sintomas
chave associados a este grupo de patologias
permite que o doente seja correta e rapidamente encaminhado, sempre que necessário, para profissionais de outras especialidades o que aumenta a eficácia do tratamento,
beneficia o doente e diminui o respetivo custo para o Sistema Nacional de Saúde.

“A correta
identificação dos
sinais e sintomas
chave associados
a este grupo de
patologias permite
que o doente seja
correta e rapidamente
encaminhado, sempre
que necessário, para
profissionais de outras
especialidades o que
aumenta a eficácia do
tratamento, beneficia
o doente e diminui o
respetivo custo para o
Sistema Nacional de
Saúde”

SPDOF

Pela abordagem multidisciplinar
A Sociedade Portuguesa de Disfunção
Termporomandibular e Dor Orofacial nasceu do desejo de desenvolver um trabalho
em equipa, afirma o seu presidente, Dr. David Sanz López.
“Constatámos que há um grupo de patologias multifatoriais, que precisam de
uma abordagem multidisciplinar. Quando
trabalhamos com os doentes, concentramo-nos num aspeto, mas não estamos
a tratar bem, porque descuidamos outras vertentes. Ora isto não é correto se
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pretendemos tirar conclusões”, salienta.
Numa vertente clínica, prossegue, foi possível verificar que os doentes apresentam resultados muito melhores quando o acompanhamento, em vez de ser desenvolvido
individualmente, é levado a cabo em equipa.
“Tendo em conta esta realidade, pensámos que, ao pôr em contato profissionais
de diversas áreas, promovendo inclusivamente formação interprofissional, conseguiríamos melhorar a qualidade assistencial em Portugal”, conclui.

Highlights | Em que consiste a disfunção
temporomandibular?
DSL | A disfunção temporomandibular configura um grupo de patologias que provoca
uma alteração do complexo maxilomandibular, identificável através de alguns sinais
e sintomas, como estalidos e cefaleias,
sendo que as queixas mais frequentes são
dor e pressão na região articular.
Porém, há que proceder a uma análise muito cuidadosa, porquanto há dois grupos de
patologias que podem gerar alguma confusão: a patologia articular, que provoca dor
na articulação, e a patologia resultante de
problemas musculares, sendo que estas
duas entidades podem aparecer simultaneamente.
A abordagem de cada uma delas é, no entanto, completamente diferente. Acresce o
facto de a disfunção temporomandibular
poder ser também confundida com otalgias, devido à proximidade da zona onde
se encontra o ouvido. Esta é, por exemplo,
uma razão muito importante para a Otorrinolaringologia atuar como referenciadora
destes doentes.
Highlights | De que modo a disfunção temporomandibular pode interferir na qualidade de vida dos doentes e quais são os
principais transtornos?
DSL | Basta pensarmos que entre 15 e 20
por cento da população, e em particular as
mulheres, irá, em algum momento, enfrentar este problema.
A gravidade varia, no entanto, podendo ir
desde um simples estalido quando o paciente está a comer – o que deve ser interpretado como um sinal de que necessita
de prevenção, ou seja que a articulação tem
alguma tendência para ficar doente –, até
casos muito mais graves em que os doentes não conseguem mastigar porque sentem dor permanente nos maxilares. Outras
situações há em que os doentes referem
cefaleias mas que, na verdade, são dores
de origem articular. Nalguns casos, é difícil
estes doentes fazerem uma vida normal.
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Diferentes abordagens
terapêuticas
Highlights | É uma patologia suscetível de
correção?
DSL | Sim, é passível de corrigir, sendo que
o processo passa por diversos estádios de
abordagem. Pode envolver, por exemplo, tratamentos de estomatologia, medicina dentária, ou ambos, fisioterapia, e, nalguns casos,
poderão ser também aplicadas técnicas de
medicina física e de reabilitação ou mesmo
até recurso a cirurgia.
Importa aqui salientar que dentro da cirurgia
há muitas novidades, entre as quais o novo
conceito de cirurgia minimamente invasiva.
Antigamente a única forma de cirurgia da articulação tempromandibular era fazendo via
aberta com todos os riscos e morbilidade que
o processo implica para o doente (pós-operatório, risco de cicatriz e outros inerentes
à própria cirurgia). Porém, agora podemos
recorrer à artrocentese, ou seja a uma lavagem da articulação feita sob anestesia local.
É um processo que pode ajudar a articulação
doente, que está a ser submetida a tratamentos conservadores, a recuperar.
Há ainda uma outra técnica, aplicada a casos
mais graves, que é a artroscopia. É feita com
anestesia geral e a operação, sem cicatriz, é
levada a cabo com recurso a uma microcâmara. Quando a situação é já mesmo muito

“Importa aqui
salientar que
dentro da cirurgia
há muitas
novidades, entre
as quais o novo
conceito de cirurgia
minimamente
invasiva”

grave, ou se se trata de casos recidivantes,
então o recurso é mesmo a cirurgia aberta.
Por tudo isto, é facilmente percetível a importância da realização de um diagnóstico
precoce. Permite-nos, desde muito cedo, fazer tratamentos com um elevado índice de
sucesso e cirurgias minimamente invasivas,
com muito pouca morbilidade para o doente
e com efeitos secundários mínimos decorrentes da cirurgia.

Partilha de
conhecimentos
e experiências
O I Congresso Abordagem Multidisciplinar da Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial proporcionou a reunião
de profissionais (mais de 560) das mais
variadas especialidades e disciplinas da
área da Saúde, bem como a discussão
de temas e técnicas num único fórum,
declara o Dr. David Sanz López.
“Este foi um grande passo à frente, porque o conhecimento é de todos. A multidisciplinariedade é fundamental, tendo
em vista a obtenção de mais e melhores
resultados”, acrescenta.
A realização de uma palestra sobre
acupuntura médica constituiu, neste
contexto, um exemplo da multidisciplinaridade que estas patologias suscitam,
referiu ainda.
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Futuro da DTM e DO

Em debate no
próximo congresso
O presente congresso apresentou o estado da arte em termos de DTM
e DO. Na próxima edição, para o ano, queremos apostar no futuro da
disfunção temporomandibular, afirma o Dr. André Mariz de Almeida,
presidente da comissão organizadora do II Congresso da Sociedade
Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF)

O Dr. André
Mariz de Almeida
considera ainda
necessário
informar e fazer
serviço público no
que concerne à DTM
e DO, acrescentando
que a SPDOF tem
também esta função

O Dr. André Mariz de Almeida considera ainda
necessário informar e fazer serviço público
no que concerne à DTM e DO, acrescentando que a SPDOF tem também esta função.
“Há muitas pessoas que poderão estar com
problemas em relação aos quais não têm a
mínima noção, mas que podem estar relacionados com esta patologia”, conclui.

Integrar diversas especialidades

“Correndo o risco de me repetir, este congresso deixou bem patente os benefícios de,
enquanto especialistas desta área, interagirmos: médico dentista, fisioterapeuta, neurologia e terapia da fala, entre muitos, outros”,
salienta este médico dentista.
Quanto ao próximo congresso sobre este grupo de patologias, que terá lugar em Lisboa nos
dias 18 e 19 de março de 2016, o Dr. André Mariz de Almeida adianta: “tencionamos apresentar o futuro da disfunção temporomandibular,
dando assim continuidade a um processo no
qual estamos todos muito empenhados”.
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Igualmente numa perspetiva futura, o Dr.
André Mariz de Almeida diz que, tal como a
Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF),
defende a criação de grupos de trabalho interdisciplinares. “É importante não haver separação, que ainda existe, entre maxilofacial,
medicina dentária, entre a neurologia, anestesia… eu não sou nada sem o fisioterapeuta, o osteopata, ou o cirurgião maxilofacial.
É muito importante termos esta noção ao
abordamos a questão da disfunção temporomandibular”, frisa.

Sobre a realização deste congresso, o Dr. André Mariz de Almeida afirma que o mesmo
surge no seguimento da criação da SPDOF,
em dezembro de 2014.
“Este congresso emerge ainda da necessidade que havia de integrar uma série de especialidades com as quais trabalhamos no
nosso dia-a-dia. Sabemos ser necessário
formar grupos de trabalho multidisciplinares
e o congresso foi, precisamente, a primeira
imagem desta sociedade. A partir de agora
vamos estabelecer grupos de trabalho para
começarmos a investigar em conjunto sobre
a dinâmica que é preciso ter para abordar a
disfunção temporomandibular”, conclui.

Abordagem das dtm e da dor orofacial

Há que garantir maior eficácia
e abrangência dos tratamentos
“Uma abordagem multidisciplinar da patologia Disfunção temporomandibular e da Dor OroFacial
é, de acordo com as Evidências Científicas atualmente publicadas, o melhor tratamento que
podemos proporcionar aos nossos doentes e a que apresenta resultados mais fiáveis. Agora,
também nós, em Portugal, temos de implementar esta filosofia de trabalho e começar a atuar
no sentido de garantirmos igualmente maiores eficácia e abrangência dos nossos tratamentos”,
declara o Prof. Doutor Sérgio Félix, presidente da Comissão Científica do I Congresso Abordagem
Multidisciplinar da Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial.
estão numa primeira linha de observação dos
doentes, e no despiste e eventual encaminhamento para as diversas especialidades”, refere.

DTM e DO afetam muitos
portugueses

No que se refere ao programa científico do Congresso, o Prof. Doutor Sérgio Félix destaca, nomeadamente, o elevado número de participantes de diversas áreas. Este primeiro congresso
configurou uma abordagem conjunta e multidisciplinar à DTM e à Dor Orofacial, patologias
que afetam, cada vez mais, grande parte da população portuguesa, diz. “No próximo congresso vamos procurar trazer visões sobre o que
pode ser feito para garantir uma maior eficácia
dos tratamentos e trazer estudos realizados
em Portugal, sobretudo para avaliarmos se há
então uma maior facilidade de reprodução de
diagnósticos e, consequentemente, determinar
se as taxas de sucesso são mais elevadas nos
doentes quando o tratamento é realizado por
equipas multidisciplinares”, acrescenta.
Tendo em conta os congressistas inscritos,
este Congresso teve uma enorme relevância
e registou uma grande adesão por parte dos
profissionais de saúde, ao juntar palestrantes
das mais diversas especialidades, nomeadamente, Otorrinolaringologia, Medicina Dentária
e Cirurgia Maxilofacial, Fisioterapia, bem como
de áreas não tão (re)conhecidas do ponto de
vista terapêutico, mas igualmente importantes, como é o caso a Acupunctura, destaca o
Prof. Doutor Sérgio Félix.
“Como presidente da Comissão Científica, sinto-me bastante honrado em ter feito parte do
grupo de colegas que trabalharam para conseguir reunir profissionais com elevada qualidade científica e trabalhos publicados nas suas
áreas de estudo ou trabalho sobre as DTM e a
Dor Orofacial, e que partilharam o seu saber e
a sua experiência no congresso”, salienta.

Questionado sobre como vê a situação da abordagem das DTM e a Dor Orofacial em Portugal, o
Prof. Doutor Sérgio Félix diz que começa a haver
uma consciencialização e alerta por parte dos
profissionais de saúde e, em especial, dos médicos de família para esta problemática, sendo que
alguns centros de saúde contam já com a colaboração de especialistas de diversas áreas.
“Estamos numa fase inicial, mas é muito importante haver uma continuidade de eventos científicos como estes, de forma a voltarmos a reunir
e discutir as temáticas em redor da DTM e da
Dor Orofacial. Tal irá, sem dúvida, acontecer no
segundo congresso, a realizar em Lisboa nos
dias 18 e 19 de março de 2016, no Campus Universitário Egas Moniz. Por outro lado, e não querendo ser repetitivo, o facto de termos inscritos
no congresso mais de 50 médicos dos centros
de saúde do país é muito relevante, porque eles

É necessário sensibilizar
os portugueses

À pergunta sobre se os portugueses estão
despertos para este tipo de patologias, o Prof.
Doutor Sérgio Félix garante que ainda não.
“Com base na minha experiência clínica, constato que, frequentemente, só quando temos
uma conversa mais detalhada com os doentes é que eles nos dão a conhecer problemas e
sintomas que nunca imaginaram terem na sua
origem alterações relacionadas com a articulação temporomandibular”, refere.
Para os Médicos Dentistas o papel da dentição
e, em especial, a oclusão, é muito importante,
havendo, no entanto, outros fatores igualmente relevantes em termos de saúde oral para os
quais é preciso estar atento com o objetivo de
se poder corretamente diagnosticar, tratar e
acompanhar os doentes, adianta.
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Os Rostos do I Congresso Abordagem
Multidisciplinar de Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial

Multidisciplinaridade é fundamental

Para termos mais e melhor Saúde
O I Congresso Abordagem Multidisciplinar da Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial
refletiu um dos princípios que a levou à constituição da Sociedade Portuguesa de Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial: a multidisciplinaridade, declara o vice-presidente da
SPDOF, Dr. Júlio Fonseca, médico dentista.

uma resposta multidisciplinar, que não cabe
só ao médico dentista ou ao cirurgião maxilofacial, decidimos, em boa hora, eleger o
tema para este primeiro congresso”, afirma
o Dr. Júlio Fonseca, destacando o elevado
número de participantes que o fórum reuniu.
Neste âmbito, considera fundamental o convite
dirigido aos médicos de Medicina Geral e Familiar porque estão na primeira linha de contacto
dos doentes com o Serviço Nacional de Saúde.
“É absolutamente necessário que disponham
de informação sobre este tipo de patologias,
já que uma referenciação ou um diagnóstico
incorretos podem levar a que estas doenças
passem de agudas a crónicas e, consequentemente, condicionar a possibilidade de obtenção
de maior sucesso nos tratamentos”, explica.
Questionado sobre a situação da DTM em
Portugal, o Dr. Júlio Fonseca declara que
não existem ainda dados específicos sobre
a incidência e a prevalência desta patologia,
esperando-se a sua publicação num futuro
próximo. No entanto, não existem razões
para considerar que a sua incidência seja diferente de outras populações já estudadas.

DTM afeta 12% dos portugueses

“Como queríamos sublinhar a necessidade
de uma patologia multifatorial – com múltiplos fatores etiológicos implicados – ter

Em termos globais, a dor orofacial, na qual
se inclui a disfunção temporomandibular
afeta cerca de 1/3 da população mundial, o
mesmo acontecendo com a população portuguesa, declara o Dr. Júlio Fonseca.

Já no que diz respeito especificamente à DTM,
prossegue, a doença atingirá cerca de 12 a 14
por cento por cento da população portuguesa,
em particular do sexo feminino (na proporção
de 3 para 1), havendo uma maior incidência
em populações com idades entre os 20 e os
40 anos. A maior incidência de DTM no sexo
feminino, explica, está relacionada, aparentemente, com fatores genéticos, hormonais e/
ou psicológicos (nomeadamente relativos à
reação do sexo feminino à dor), assim como
com a maior apetência das mulheres para recorrerem aos cuidados médicos.

Boas notícias do congresso

Questionado sobre o que considera ser uma
boa notícia decorrente deste congresso,
o Dr. Júlio Fonseca não hesita em referir o
grande acolhimento que teve por parte da
comunidade médica, já percetível nos dias
que o antecederam.
“O número de inscrições foi aumentando
muito, o que levou a que tivéssemos que fazer alguns ajustes organizativos”, adianta.
Outra boa notícia, frisa, foi a aceitação da
SPDOF e do programa científico do congresso por parte de outras sociedades científicas, como a Ordem dos Médicos, a Ordem
dos Médicos Dentistas e diversas sociedades científicas nacionais e internacionais
que validaram o evento, dando-lhe o seu patrocínio científico.

Congresso refletiu génese da SPDOF
Sobre a realização do I Congresso Abordagem Multidisciplinar da Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, o Dr. Júlio Fonseca declara que o evento refletiu
a génese da SPDOF enquanto sociedade
multidisciplinar. “O congresso proporcionou, de facto, conhecimentos sobre a realização de uma abordagem multidisciplinar
da disfunção temporomandibular e da dor
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orofacial, com todas as vantagens daí decorrentes”, afirma.
A propósito recorda que a SPDOF foi criada com o objetivo de promover, informar e
apoiar o estudo e a investigação sobre este
grupo de patologias, procurando, para tal,
reunir o contributo dos mais diversos profissionais da área da Saúde.
“Até à criação da SPDOF, no final do ano

passado, Portugal não dispunha de nenhuma sociedade científica ativa e com
enfoque nestes temas, tal como a nossa sociedade preconiza”, diz, salientando
a importância da colaboração de todos
quantos exerçam a sua atividade na área
da Saúde, pública ou privada, para a obtenção de melhores resultados e, por conseguinte, de melhor Saúde.

Terapia manual ortopédica

Um trabalho promissor
A efetividade da fisioterapia, nomeadamente da terapia
manual e o exercício terapêutico em tratamento de disfunções
temporomandibulares, constituiu o tema da intervenção do Mestre
Francisco Neto no congresso, cuja realização considerou muito
positiva e inovadora no panorama nacional.

V
VOX POP

Prof. Doutor Eduardo Januzzi

Tratamento
minimamente
invasivo

“Tratou-se de uma revisão sistemática e meta-análise desenvolvida em colaboração com
uma equipa internacional, composta por médicos dentistas e fisioterapeutas. A investigação
veio confirmar o papel promissor e positivo da
utilização da terapia manual ortopédica e do
exercício terapêutico nestes utentes”, refere.
Questionado sobre como está Portugal em termos de investigação no tocante à disfunção
temporomandibular, o Mestre Francisco Neto
declarou que há um atraso grande mas que não
é por falta de vontade, mas sim de recursos, de
apoio ou de mentalidade para investigar.
“Muitas vezes, mesmo a nível do ensino superior,
o docente é visto como alguém para debitar matérias, para dar aulas e não para investigar. E os

clínicos têm poucos meios para desenvolver trabalhos... É uma situação que já está a melhorar
mas na qual é preciso continuar a investir”, diz.

Um congresso inovador

Quanto ao congresso sobre DTM e DO, o Mestre Francisco Neto, para além de o considerar
inovador no país, disse ser também muito importante na medida em que é necessário desenvolver trabalho multidisciplinar nesta área.
“Julgo que cada vez mais os profissionais não
podem ficar fechados cada um no seu casulo,
no seu gabinete. A partilha de experiências e
conhecimento é fundamental para conseguirmos proporcionar um nível melhor de cuidados
de saúde ao utente”, salienta.

As possibilidades de controlo
para o deslocamento do disco
articular sem redução da articulação temporomandibular
foram o tema da comunicação que o Prof. Doutor Eduardo Januzzi (Brasil) dirigiu ao
congresso.
“Abordei o tratamento conservador, minimamente invasivo (viscossuplementação), e
o tratamento cirúrgico. A ênfase da comunicação incidiu
no tratamento minimamente
invasivo, considerando os benefícios desta técnica”, declara o especialista.
Relativamente ao congresso,
o Prof. Doutor Doutor Eduardo
Januzzi elogiou a organização e o programa científico,
destacando a aplicabilidade
prática dos temas abordados.
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Biofeedback

A ganhar protagonismo
Biofeedback: o futuro? foi o tema da comunicação da Mestre Maria
Carlos Quaresma por ser uma técnica que, ainda que relativamente
antiga, está a ganhar muito protagonismo na área da disfunção
temporomandibular e, em particular, na da dor orofacial.
“Até agora os artigos não eram concretos na
descrição da metodologia. Porém, percebeu-se
que alguns grupos de trabalho começaram a
ter resultados muito positivos”, afirma a Mestre
Maria Carlos Quaresma a propósito da escolha
do tema da sua intervenção.
Por outro lado, prossegue, as alternativas terapêuticas existentes em relação à dor orofacial
não têm proporcionado os resultados desejáveis. “Andamos sempre em busca de algo novo
e a verdade é que os resultados que se estão a
obter com o biofeedback e com a estimulação
elétrica funcional para além de bons, parecem
ser muito promissores”, adianta.

Os resultados que
se estão a obter com
o biofeedback e
com a estimulação
elétrica funcional,
parecem ser muito
promissores

SPDOF,

um espaço de debate
Paralelamente, a Mestre Maria Carlos Quaresma destaca a importância da constituição da
SPDOF, frisando que quer a DTM, quer a DO são
altamente multidisciplinares e que não havia
nenhum espaço onde se conseguisse juntar
tantos profissionais de áreas tão diferentes a
debater os mesmos problemas.
“Temos doentes comuns com abordagens e
metodologias diferentes e é uma pena não con12

seguirmos potenciar aquelas que melhor funcionam. Portanto, é muito importante termos
passado a contar com um espaço de debate”,
sublinha.
Sobre o congresso, destaca, por seu turno, dois
pontos que considera fulcrais: a intervenção dos
fisioterapeutas, que “têm um papel fundamental
neste tipo de patologias”, e a acupunctura, cujo
protagonismo está a aumentar.

Portugueses pouco despertos

Para a saúde oral
Os portugueses estão pouco despertos para a importância da saúde
oral e muito menos para a dor orofacial, que envolve um contexto
completamente diferente, apesar de implicar perda de qualidade de vida,
diz a Mestre Cláudia Barbosa.

O começo
de uma
caminhada
Para a Mestre Cláudia Barbosa, a
formação da SPDOF e a realização
deste congresso marcam o começo
de uma longa caminhada de crescimento em todas as áreas, já que, diz,
só através da complementaridade se
chega a bom porto.
“É fundamental que a orientação seja
cada vez mais dirigida, de modo a
obtermos mais e melhores resultados. Queremos que mais pacientes
sejam convenientemente orientados
e submetidos a terapias mais eficazes e que, consequentemente, implique menor sofrimento, melhor rentabilidade dos recursos económicos
e que, obviamente, a DO e as DTMs
tenham um menor impacto na perda
de qualidade de vida dos que delas
padecem”, destaca.

Não obstante a dor orofacial e as disfunções temporomandibulares (DTMs) afetarem um número significativo de portugueses, continua a notar-se uma referenciação
reduzida destes doentes por parte dos
médicos de cuidados de saúde primários,
assim como por parte de alguns médicos
dentistas, nomeadamente por falta de conhecimento, refere.
Acresce que a dor orofacial e as DTMs são
muito limitativas para o doente e têm sobre
ele um enorme impacto psicológico, pelo
que deve haver uma maior sensibilização
para a saúde oral, não só no que diz respeito
aos dentes, mas do ponto de vista global e
da dor, adianta.
A Mestre Cláudia Barbosa chama ainda a

atenção para a necessidade dos hospitais
terem os recursos adequados para o atendimento e seguimento multidisciplinar deste
tipo de doentes, assim como para uma melhor preparação dos profissionais de saúde
que estão na primeira linha de contacto com
os pacientes, a fim de os poderem referenciar o mais rápida e corretamente possível.
Questionada sobre o que gostaria de ver
abordado no próximo congresso, a Mestre
Cláudia Barbosa começa por dizer que este
congresso tocou muitas áreas e, nestas circunstâncias, abrem-se sempre muitas portas de discussão.
“Há temas extremamente interessantes e
atuais como, por exemplo, a abordagem
psicológica dos doentes, em relação à qual

a preparação da medicina dentária é muito
baixa”, sublinha.
Com vista à prestação de mais e melhores
cuidados de saúde, a Mestre Cláudia Barbosa defende uma maior partilha de conhecimentos entre as diversas especialidades,
destacando ainda a importância de todos
falarem a mesma linguagem.
“Por vezes, os médicos das várias especialidades utilizam diferentes terminologias para
se referirem ao mesmo assunto. Daí que eu
acho muito importante que a SPDOF crie um
léxico e adopte uma classificação taxonómica para que todas as áreas de intervenção
ao nível destes pacientes utilizem a mesma
linguagem. Só assim, juntos e falando do
mesmo, poderemos evoluir”, frisa.
13

H
HIGHLIGHTS

Artroscopia

Uma cirurgia
muito eficaz
A artroscopia, uma cirurgia minimamente invasiva na
disfunção temporomandibular, deu o mote à intervenção
do cirurgião maxilofacial Dr. Adriano Figueiredo no
congresso, cuja realização saudou.

Entrosamento
de profissionais
O I Congresso Abordagem Multidisciplinar da Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial trouxe muita coisa
de novo, não só por ser o primeiro do
género, mas devido à amplitude que
lhe foi conferida, afirma o Dr. Adriano
Figueiredo.
“Foi propósito dos organizadores dar a
esta patologia um aspeto muito mais
amplo, facilitador do entrosamento dos
profissionais que trabalham na área e,
consequentemente, de uma troca de
conhecimentos e experiências. Isto irá,
acima de tudo, beneficiar os doentes”,
conclui.
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“O cerne da minha comunicação teve a ver
com um dos tratamentos cirúrgicos que se
aplicam em algumas situações disfuncionais da articulação, por exemplo no que se
refere a lesões internas. A cirurgia artroscópica – praticada sem abrir a articulação – é
relativamente recente em Portugal. Permite
fazer muita coisa dentro da articulação e
revela-se muito eficaz na qualidade de vida
dos doentes”, afirma.
Ao longo da sua intervenção, o Dr. Adriano
Figueiredo partilhou com os presentes 15
anos de experiência neste campo, durante
os quais operou muitos doentes, lamentando, no entanto, o desconhecimento de
alguns profissionais sobre esta área, porquanto pode ser de grande ajuda para a
melhoria da qualidade de vida de muitos
doentes.
Questionado sobre como vê a formação
académica e científica em Portugal, o Dr.
Adriano Figueiredo declara: “a formação
deve ser sempre aprimorada e nalgumas
fases em conjunto, no sentido de conseguirmos melhorar a nossa própria eficácia”.
Quanto à cirurgia maxilofacial, o enfoque
da sua atividade, diz que a formação na
área da artroscopia é bastante limitada, já
que até há bem pouco tempo era o único
a trabalhar neste âmbito em Portugal, uma
situação que se alterou entretanto com a
formação que deu a outros profissionais, no
que respeita ao norte do país. “Também nas
áreas de Lisboa e de Coimbra sei que outros colegas meus estão já a trabalhar com
esta técnica ou a iniciar-se nela”, salienta.
Para terminar, o Dr. Adriano Figueiredo deixa um alerta: “em minha opinião, devia de
haver um maior investimento nesta área no
âmbito da atividade hospitalar no setor público, uma vez que surgem cada vez mais
doentes e com baixos recursos económicos
que precisam de ser convenientemente tratados”.
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Em destaque
A comunicação do Prof. Doutor Guglielmo Ramieri, subordinada
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palestrante é diretor do Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial de Turim, um
centro de referência em Itália de patologia ATM e próteses articulares,
sendo que nesta última área Portugal tem ainda pouca experiência.
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“Na verdade, a comunicação, ao longo da qual o
Prof. Doutor Guglielmo Ramieri abordou, nomeadamente, as próteses da articulação temporomandibular, foi para mim muito interessante, já que
incidiu sobre o campo cirúrgico e alternativas em
termos cirúrgicos”, afirma.
A Dr.ª Isabel Amado salienta, também, a comunicação da Mestre Maria Carlos Quaresma – Biofeedback: o futuro? –, tendo em conta a abordagem
sobre a matéria efetuada na perspetiva da apneia
do sono.
“Ainda que em investigação, é também uma via que
podemos explorar futuramente, sendo que a contribuição que os fisioterapeutas, fisiatras, psicólogos
e psiquiatras podem dar no que se refere à parte
psicológica, é algo de muito interessante tal como
foi mencionado”, refere.
Quanto a outros temas que gostaria de ver abordados no próximo congresso, a Dr.ª Isabel Amado

diz que o leque agora contemplado é já muito
vasto e abrangente, mas haverá ainda espaço
para outros contributos como por exemplo a
Reumatologia. “Podemos, no entanto, dar mais
um passo em frente no sentido de tudo aquilo
que aqui foi dito ser aprofundado e com vista à
promoção de interligações”, adianta.
Há, ainda, prossegue, que aproveitar a força da
juventude existente nas diversas áreas para começar a pôr em prática e a encarar este tipo de
patologias noutras vertentes, já que abrangem
muitas pessoas e tiram muita qualidade de vida.
Entretanto, a Dr.ª Isabel Amado veria com bons
olhos a realização de consultas conjuntas, bem
como a criação de um centro de referência de
patologia da articulação, onde estivessem presentes, em simultâneo, profissionais de diversas
áreas para analisar caso a caso e prescrever o
que fosse mais conveniente para cada doente.
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