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INTRODUÇÃO 

 

A elaboração deste Relatório tem como objectivo a partilha positiva resultante da experiência 

adquirida num Estágio realizado no Hospital de São João (HSJ). Visando a prática Clínica de 

Estomatologia, disciplina opcional do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina da 

Universidade do Porto, decorreu sob a orientação educacional, atenta, precisa, humanizada e 

altamente profissional do Director de Serviço de Estomatologia, Dr. Correia Pinto e pelo 

Chefe de Serviço, Dr. Manuel Falcão. 

Devido à não inclusão da Disciplina de Estomatologia no plano curricular do curso de 

Medicina, tornou-se evidente a lacuna propiciada a este percurso académico: cessou-se o 

contacto com as Patologias desta área e com as suas práticas clínicas; permitiu-se a ausência 

nas actividades realizadas pelos seus especialistas; ignorou-se a observação dos resultados 

práticos desta especialidade; aceitou-se o desconhecimento da sua importância na formação 

médica geral.  

Como objectivo deste Estágio, num regime assistencial e integralmente supervisionado pelos 

Clínicos Especialistas responsáveis e, com o intuito de proporcionar e manter o 

engrandecimento da formação médica na área permitindo vivências diferentes das 

habitualmente observadas, ficou estabelecido o contacto directo e a participação activa com as 

diversas áreas que integram o Serviço de Estomatologia (SE): 

Com a motivação, cooperação, apoio e disponibilidade constantes de todas as equipas 

envolvidas na partilha de conhecimentos e na exposição de situações nunca antes analisadas, 

foi adquirida uma vasta diversidade de envolvimentos clínicos, originando um 

enriquecimento pedagógico, clínico, profissional e pessoal que, de outra forma, teria seria 

excluído dum percurso que se impõe ser criativo, crítico, abrangente e ilimitado.  

A excelente organização, impulsionadora de uma integração cooperante e activa e de uma 

interacção efectiva e emocional, foi o percurso conducente à absoluta certeza desta escolha e 

ao sucesso atingido neste Estágio. 
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1. SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA 

 

1.1 RESENHA HISTÓRICA DO SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA DO HSJ 

A 4 de Outubro de 1959 no piso 1 do Hospital de São João, foi criado o serviço de 

Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial. 

Actualmente encontra-se no piso 3 (ala Poente) e desde 2005, dá pelo nome de Serviço de 

Estomatologia face à reintegração da Cirurgia Maxilo-Facial na Cirurgia Plástica. 

Durante estes 51 anos, teve à sua frente quatro Excelentíssimos Directores de Serviço: 

 

 Dr. Esteves Pereira 

 Dr.ª Susana Serrano 

 Dr. José Rodrigues 

 Dr. João Correia Pinto – actual Director de Serviço 

 

Todos eles contribuíram, cada um à sua maneira, para o melhoramento e busca da perfeição 

no funcionamento, atendimento e qualidade de serviços prestados aos seus utentes. 

Actualmente o Dr. João Correia Pinto, juntamente com Dr. Manuel Falcão, fazem parte do 

núcleo da equipa docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (da qual faz 

também parte o Professor Doutor José Amarante) no que diz respeito à disciplina de 

Estomatologia que visa integrar e demonstrar aos seus alunos através de um estágio 

profissionalizante o funcionamento do serviço incluindo portanto a metodologia utilizada, 

patologias abordadas, tratamentos efectuados e demais actividades. 

O SE-HSJ tem contribuído para o enriquecimento e constante evolução/actualização desta 

especialidade médica com publicações, trabalhos, cursos, participações em congressos. (ver 

anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTO 

 

 

 

         
 Fig.1 - Sala de Cirurgia Oral Fig.2 - Corredor principal do SE. 

 

 

O Serviço de Estomatologia do HSJ encontra-se na ala Ponte do 3º piso sendo constituído 

pelos seguintes espaços: 

 Biblioteca Dr. Esteves Pereira* (sala com capacidade aproximadamente para 20 pessoas onde 

podem ser consultados diversos tipos de livros e revistas de carácter médico. Está também 

preparada para reuniões de serviço, consultas de grupo, apresentações temáticas). 

 Duas salas para consultas externas* (2x 4 boxes) 

 Uma sala para Estomatologia Pediátria* (2 boxes) 

 Uma sala para doentes com patologia infecto-contagiosa* (1 box) 

 Uma sala de Serviço de Urgência* (uma box)  

 Sala de imagiologia* (equipada com ORTHOPHOS XG PLUS
®

 e HELIODENT MD
®

 e 1 

computador com 3 monitores) 

 Sala de próteses dentárias 

 Sala de esterilização 

 Bloco Operatório Dr.ª Susana Serrano (uma sala de cirurgia oral com duas cadeiras, uma sala 

de bloco, uma farmácia, uma sala de recobro com duas camas, uma copa e uma antecâmara) 

 Farmácia do Serviço de Estomatologia 

 Sala de Médicos* 

 Gabinete para palestras de Mestrado* 



 

 

 Gabinete Administrativo* 

 Gabinete do Director de Serviço* 

 Gabinete de Chefia da Enfermagem 

 Dois WC’s para funcionários do serviço 

 Sala de espera 

* todos estes locais se encontram na presença de um computador ligado à rede intra-hospitalar 

 

 

 

 

 
Fig.3 - Sala de Consultas Externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Corpo Clínico: 

 

Chefe de Serviço ocupando o cargo de Director do Serviço: 

- Dr. João Correia Pinto 

 

Chefes de Serviço: 

- Dr. João Correia Pinto 

- Dr. Manuel Falcão 

- Dr.ª Belmira Falcão 

 

Assistentes Hospitalares Graduados: 

- Dr. Ronaldo Stephane 

- Dr. Rui Cardoso 

- Dr.ª Maria João Sobreira 

- Dr. José Luís Freitas 

- Dr. J. Marques 

- Dr.ª Benedita Cantista 

- Dr. Victor Melo 

- Dr.ª Maria Helena Gouveia 

- Dr.ª Maria Glória Meirinho 

- Dr. Álvaro Moreira 

 

Assistentes Hospitalares: 

- Dr. Fernando Cerqueira 

- Dr. Serafim Freitas 

- Dr.ª Alexandra Melo 

 

Internos Complementares: 

- Dr. José Luís Barjacova 

- Dr. Nuno Gil 

- Dr. Alfredo Perez 

 



 

 

2. ACTIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

2.1 CONSULTA EXTERNA 

A Consulta Externa (CE) do SE tem ao seu dispor uma sala para pacientes com patologia 

infecto-contagiosa (1 box), uma sala para Estomatologia Pediátrica que recebe crianças até 

aos 14 anos de idade (2 boxes) e duas salas para todo o resto da CE (2x4 boxes). Cada box 

está totalmente equipada com material médico preparado para a prática clínica da 

Estomatologia, contando também com a ajuda de um Auxiliar de Acção Médica (AAM). 

Recebe ainda assistência da sala de esterilização e da farmácia do SE. 

O SE do HSJ é uma unidade de Referência do norte do país para a área da Estomatologia 

sendo a proveniência dos seus utentes de: 

 

 Unidades de Saúde Familiar atribuídas pela ARS 

 Hospitais que não tenham a especialidade de Estomatologia 

 Consulta Externa das demais especialidades do HSJ 

 Doentes internados no HSJ 

 Serviço de Urgência (SU) do SE  

 Por Referência 

 

A CE é organizada nas seguintes áreas da Estomatologia: 

 

Fig.4: Consulta Externa de Estomatologia 

 

A triagem dos pacientes para as diferentes áreas da CE é levada a cabo pela Dr.ª Belmira 

Falcão tendo como base os doentes provenientes do SNS. 
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2.1.1 DOENÇAS INFECCIOSAS 

A Consulta de Doenças Infecciosas está sob a responsabilidade de Dr. Ronaldo Stephane e 

goza de uma sala de consulta fisicamente separada das restantes, zelando assim pela 

segurança/saúde dos demais frequentadores do serviço sem nunca por em causa o direito ao 

atendimento por parte dos pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, 

providenciando-lhes também uma assistência médica num ambiente mais reservado. 

Assistiu à consulta do Dr. Ronaldo Stephane na quinta-feira da primeira semana do estágio. 

 

 

2.1.2 ESTOMATOLOGIA PEDIÁTRICA 

A consulta de Estomatologia Pediátrica está sob a responsabilidade do Dr. José Luís Freitas. É 

uma consulta que ocorre todos os dias (de manhã e tarde) e visa prestar cuidados de saúde 

estomatológicos a pacientes até aos 14 anos de idade. Abrange todo o tipo de 

patologias/alterações do Aparelho Estomatognático (AE) podendo referenciar à consulta de 

Ortodontia pacientes que apresentem alterações do desenvolvimento dento-maxilar. 

  

 

2.1.3 ESTOMATOLOGIA/PATOLOGIA 

A consulta de Estomatologia/Patologia encontra-se à responsabilidade da Dr.ª Maria Helena 

Gouveia e realiza-se diariamente, abrangendo todo um leque de patologias que atingem o AE.  

Os seus doentes podem ser divididos em 2 categorias: 

 

 Doentes com Patologia Oral com repercussões sistémica 

 Doentes com doença sistémica que pode levar a manifestações orais 

 

Assistiu à Consulta na segunda-feira da segunda semana, sob a tutela da Dr.ª Maria Helena 

Sereno Gouveia. 

Nesta consulta fazem-se tratamentos de Estomatologia Geral em doentes com patologia 

sistémica, que necessitam de tratamento em meio hospitalar. 

 

 

2.1.4 ORTODONTIA 

A consulta de Ortodontia está sob a responsabilidade do Dr. Serafim Freitas e é nesta consulta 

que se tentam estudar, prevenir e tratar todas as alterações ao aparelho da mastigação que 



 

 

possam vir a ser causa de patologia/distúrbio funcional, alterações essas que podem ir desde 

problemas de crescimento, desenvolvimento da face; das arcadas dentárias, ou seja, 

disfunções dento-faciais. 

Os principais motivos que levam um paciente a ser submetido a tratamento ortodôntico são: 

 

 Desvio da linha média 

 Diastema 

 Sobremordida 

 Mordida cruzada 

 Mordida aberta 

 Prognatismos 

 

Assistiu à consulta do Dr. Serafim Freitas na sexta-feira da primeira semana de estágio. 

 

 

2.1.5 FISIOPATOLOGIA ORAL 

 

2.1.5.1 DTM 

Consulta sob a responsabilidade do Dr. João Correia Pinto. 

Os doentes que sofrem desta patologia têm alterações dos músculos da mastigação, ATM, 

ligamentos ou nervos. As principais consequências desta patologia observadas na consulta 

com o Dr. Hernâni Castro foram mialgias cervicais e da face; cefaleias; estalidos na ATM; 

limitação da abertura da boca e desgaste das peças dentárias. Da realidade vivenciada, 

destaca-se o bruxismo nocturno associado ao stress como o mais frequente factor de risco. As 

mulheres aparentam ser o sexo mais afectado, não se podendo concluir nada em relação à 

faixa etária. 

 

2.1.5.2 APNEIA NOCTURNA DO SONO 

Pela realidade evidenciada pela consulta com o Dr. Miguel Cruz, os doentes que não toleram 

o uso de CPAP e sofrem desta patologia, recorrem ao SE pela diminuição da qualidade de 

vida que esta lhes causa. A maior prevalência destes doentes parece assentar em pessoas do 

sexo masculino, com obesidade central e que se encontram numa faixa etária acima dos 40 

anos de idade. Os principais tratamentos deste síndrome são o Dispositivo Intra-Oral e a 

Fisioterapia Orofacial. 



 

 

2.1.6 PATOLOGIA E CIRURGIA ORAL 

A Consulta de Patologia e Cirurgia Oral encontra-se à responsabilidade do Dr. Manuel Falcão 

e é nesta consulta que se realiza uma avaliação prévia dos doentes propostos a cirurgia oral. 

São estudados os casos com base nas diversas patologias; probabilidades de sucesso; efeitos 

custo-benefício, etc. Uma vez aprovados, são submetidos a um estudo pré-operatório, 

encaminhados para cirurgia (realizada do Bloco Operatório do SE) e seguidos no pós-

operatório. 

Assistiu à consulta de Cirurgia Oral sob a orientação do Dr. Manuel Falcão onde aprendeu a 

realizar o exame físico do AE. 

 

 

 

2.2 CONSULTA INTERNA 

A Consulta Interna do SE é destinada a doentes internados em outros serviços do HSJ ou 

outros hospitais que não possuam a especialidade de Estomatologia. 

A principal proveniência destes doentes é do internamento de Cirurgia Torácica/Medicina do 

HSJ ou então do internamento do Hospital Pedro Hispano ou Hospital Padre Américo para 

avaliação/revisão estomatológica pré-cirurgica. 

 

 

 

2.3 CONSULTA DE GRUPO 

 

2.3.1 CONSULTA DE FENDA LABIO-PALATINA 

A consulta de Fenda Labio-Palatina não é da exclusiva responsabilidade da Estomatologia 

mas tem lugar no seu serviço pois é a Estomatologia que serve de ligação entre as diferentes 

especialidades que constituem a equipa multidisciplinar que aborda esta patologia, permitindo 

também a cooperação estratégica entre elas assim como o seguimento do doente até idades 

que de outra forma seria impensável. É composta por especialistas de Estomatologia, Cirurgia 

Pediátrica, Pediatria, Genética, Psiquiatria, Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Neurologia e 

Fisiatria, contando também com a contribuição da Terapia da Fala e Fisioterapia. 

Assistiu há consulta de grupo de Fenda Palatina na Sexta-feira da segunda semana. 

 

 



 

 

2.3.2 CONSULTA DE DTM 

A consulta de grupo de DTM é da responsabilidade do SE e tem, a convite do Director do SE, 

a colaboração de médicos dos serviços de Psiquiatria, Anestesiologia, Pneumologia e ainda de 

Psicólogos e técnicos de Electromiografia, pois acredita-se que a contribuição de 

conhecimentos destas diferentes áreas sirva para o melhor seguimento, acompanhamento e 

estudo do doente. Nela são abordados todos os problemas causados/encontrados, quer estes 

sejam fisiopatológicos ou psicológicos. 

 

 

 

2.4 SERVIÇO DE URGÊNCIA 

A Urgência de Estomatologia é um importante componente do serviço visto que recebe 

pacientes oriundos da triagem da Urgência central do HSJ, assegurando deste modo cuidados 

médicos urgentes através da disponibilidade de um consultório totalmente equipado para a 

prática clínica e rápida resolução de todo o tipo de problemas que atinjam o AE. Está também 

à disposição do médico a sala de Imagiologia do SE facilitando-se deste modo a obtenção de 

um diagnóstico. O horário de funcionamento é das 8:00 às 20:00, excepto Sábados e 

Domingos, e tem de plantão uma equipa composta por um médico, um enfermeiro e um AO. 

 

 

 

2.5 BLOCO OPERATÓRIO 

O Bloco Operatório Dr.ª Susana Serrano localiza-se no SE e é constituído por uma sala de 

cirurgia oral (que funciona todos os dias entre as 8:00 e 14:00), e por uma sala de bloco 

operatório (que funciona apenas de quarta a sexta-feira das 8:00 às 14:00). 

Existem duas equipas de cirurgia que operam segundo um plano elaborado pelo Dr. Manuel 

Falcão, médico responsável pelo sector da cirurgia do SE. Uma equipa é formada pelos 

estomatologistas Dr. Rui Cardoso e Dr.ª Alexandra Melo enquanto a outra equipa é formada 

pelo Dr. Fernando Cerqueira e o Dr. Serafim Freitas. Fazem ainda parte de cada equipa um 

médico anestesista, um enfermeiro anestesista e um enfermeiro.  

Assistiu na quarta-feira e quinta-feira da segunda semana, a cirurgias que tiveram como 

cirurgião principal o Dr. Fernando Cerqueira, o Dr. Serafim Freitas e o Dr. José Luis 

Barjacova. 



 

 

Tipo de cirurgia Identificação Motivo 

Exodontia + Alveoloplastia Masculino, 27 anos Cáries com atingimento polpar 

Exodontia + Alveoloplastia Masculino, 36 anos Cáries com atingimento polpar 

Exerese de quisto Feminino, 49 anos Quisto Radicular 

Exodontia + Alveoloplastia Masculino, 19 anos Cáries com atingimento polpar 

Fig.5: Cirurgias observadas 

 

 

 

2.6 REUNIÕES DE SERVIÇO 

As reuniões de serviço realizam-se todos os dias de manhã sendo presidias pelo Dr. João 

Correia Pinto e contam com a presença de todos os médicos e demais profissionais de saúde 

do SE com vista o planeamento e distribuição do serviço referente ao próprio dia. 

À Segunda-feira e Terça-feira têm lugar reuniões semanais específicas de consulta e bloco 

operatório (respectivamente) e à Quinta-feira tem lugar uma reunião geral do serviço. 

Na reunião semanal de consulta são planeadas as consultas referentes à semana seguinte e na 

reunião semanal de bloco são planeadas as cirurgias também da semana seguinte. 

Na reunião geral do serviço são discutidos casos clínicos e casos que suscitam alguma dúvida 

em relação à prática clínica/metodologia a aplicar; são apresentados temas por parte de 

elementos do SE ou por grupos externos convidados; são analisados artigos e powerpoint’s 

para apresentação em congressos e para a constante actualização científica/profissional dos 

membros do serviço. 

Existe também uma reunião anual (brainstorming) onde todos os elementos do serviço 

apresentam críticas e ideias para o melhoramento do serviço com vista a serem tentadas por 

em prática posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Foi objectivo deste estágio, a procura do contacto com uma especialidade médica até então 

totalmente desconhecida. 

Posso dizer que este estágio profissional foi de grande aproveitamento para o meu percurso 

académico pois a Estomatologia é, ao fim ao cabo, uma especialidade médica que tem como 

qualquer outra os seus doentes, as suas patologias, a sua complexidade e importância.  

A curta duração do estágio aliada à falta de diversos conhecimentos teóricos e práticos 

integrantes do mundo da Estomatologia, fizeram que este não fosse tão produtivo do ponto de 

vista prático como gostaria mas serviu, por outro lado, para a introdução e compreensão da 

realidade vivida por esta especialidade. 

Não foi possível tirar conclusões estatisticamente fidedignas relativamente à faixa etária, sexo 

e factores de risco observados, devido à baixa amostra de doentes para cada tipo de consulta, 

baixa amostra essa que é explicada pelo facto de a Estomatologia ser uma especialidade 

médica que se debruça sobre diversos tipos de patologias e, com a brilhante estruturação e 

organização do SE-HSJ, neste se encontrem divididos em diferentes “áreas”. Como o estágio 

foi orquestrado de maneira a contemplar as diversas “áreas” da Estomatologia, não foi 

possível disponibilizar mais que um dia para cada uma delas ficando assim eventuais 

conclusões estatísticas enviesadas. 

Como comentário final sobre o SE-HSJ, posso afirmar que foi uma agradável constatação a 

excelente qualidade dos serviços prestados aos seus doentes. É sem dúvida uma mais-valia 

para o HSJ e um exemplo a seguir relativamente à estrutura, organização, humanismo, 

profissionalismo e qualidade nele existentes. 

Resta-me agradecer mais uma vez a todo o SE, o facto de me terem proporcionado um estágio 

tão gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ANEXOS 

 

CONGRESSOS 

 

 I Congresso do Internato médico de Estomatologia: 4 de Outubro de 2008 

- Mioartropatias do Sistema da Mastigação e Dor Orofacial 

- O Internato Médico de Estomatologia 

- Estomatologia – Que futuro? 

- Temas Teóricos: Traumatismos alveolodentários; Exercício clínico em Estomatologia 

pediátrica; Lesões brancas da cavidade oral; Xerostomia – Diagnóstico diferencial; 

Periodontites; Lesões ciúrgicas do tecido conjuntivo; Bifosfonatos: um novo desafio. 

- Cirurgia da ATM – do deslocamento anterior do disco articular sem redução à 

anquilose óssea. 

 

 I Congresso de Ortodontia: 7 e 8 de Julho 2007 – Diagnóstico em Ortodontia. 

 

 II Congresso de Ortodontia: 12 e 13 de Julho de 2008 - Tratamento Integrado 

Multidisciplinar em Ortodontia. 

 

 III Congresso de Ortodontia: 11, 12 e 13 de Julho 2009 – A Ortodontia Precisa de 

Biomecânica? 

- Correcção da mordida cruzada posterior unilateral na dentição mista; 

- As obstruções nasais e o tratamento ortodôntico; 

- Avaliação da estética facial pré e pós tratamento ortodôntico; 

- Diagnóstico das assimetrias mandibulares através da imagem radiográfica; 

- Classe III esquelética - quando tratar; 

- Fases da Dentição para o diagnóstico da maturidade esquelética; 

- Recuperação da sensibilidade dos tecidos após cirurgia ortognática; 

- Embriologia, anatomia e desenvolvimento da face; 

- Classificação das maloclusões; 

- Anatomia Radiológica, Cefalometria e Interpretação cefalométrica; 

- Ortopedia funcional dos maxilares; 

- Protocolo de uma consulta sistematizada de ortodontia; 



 

 

- Exames complementares para o diagnóstico ortodôntico.  

 

 I Congresso Internacional de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial: 6, 7 e 8 

Novembro de 2009 

- Disfunção Temporomandibular. Diagnóstico baseado na evidência: 

- Possíveis Factores Etiológicos; Critérios Diagnósticos para Pesquisa - RDCTTMD 

- Disfunção Temporomandibular. Etiologia baseada na evidência: 

- A importância da História Clínica na Avaliação dos Pacientes com DTM; 

Deslocamento Anterior do disco com redução. Patologia ou Variável da Normalidade. 

- Disfunção Temporomandibular. Tratamento baseado na evidência: 

- Placas Oclusais – Avaliação Crítica do seu emprego. 

- Disfunção Temporomandibular. Tratamento baseado na evidência: 

- Termoterapia e Crioterapia no controlo das DTM; DTM e Comorbilidades em doentes 

acompanhados no Serviço de Estomatologia do H.S.J., E.P.E. 

 

 1º Congresso Ibérico de FLP – Novembro 2009  

- Ortodontia em portadores de FLP – do nascimento à idade adulta; 

- Amelogénese imperfeita; 

- Implantes dentários, a última fase da reabilitação oral no paciente portador da FLP; 

- Prótese do Palato – Co-adjuvantes da obturação velo-faríngea. 

 

 

CURSOS 

 

 1º Curso de Tratamento de Pacientes Portadores de Fenda Lábio-Palatina: Cirurgias 

primárias – Queiloplastia e Palatoplastia – 1997. 

 

 Curso de Embriologia, Crescimento e Desenvolvimento da Face – 2005. Prof. Doutor José 

Serra Campos Neves. 

 

 2º Curso de Tratamento de Pacientes Portadores de Fenda Lábio Palatina: Enxerto 

autógeno ósseo secundário e cirurgias plásticas correctivas secundárias – 2006. 

 Curso clínico de expansão rápida maxilar cirurgicamente assistida com anestesia local – 

2006. Prof. Doutor Paulo Afonso Jr. 



 

 

 

 Curso de Estudo da Cinemática Mandibular com “Arcos Digma” - 2006. Prof. Doutor 

João Carlos Pinho. 

 

 Curso da Técnica de Ortodontia Straigt - Wire Simplicada – 2006. Prof. Messias 

Rodrigues. 

 

 Curso de Tratamento Ortodôntico em Adultos – 2007. Dr. Carlos Alberto Mota, 

especialista em Ortodontia. 

 

 Curso de Tratamento Integrado Ortodontia/Periodontia – 2007. Prof. Doutor Gil 

Alcoforado. 

 

 Curso de Biostatística e Metodologia Científica – 2007. Prof. Doutor Ramos Duarte. 

 Curso de Ortodontia em Adultos – 2008. Prof. Doutor Reginaldo Zanelatto. 

 

 Curso de Ortodontia: tratamento com braquete versátil – 2008. Prof. Doutor Jurandi 

Barbosa. 

 

 Curso sobre conceitos de biomecânica – 2008. Prof. Doutor Daniel Iannii Filho.  

 

 1º Curso Internacional: Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial – 2008 

- Módulo 1: 100 anos pesquisando as causas e curas: revisão sobre os conceitos das 

placas de mordida. Prof. Doutor Christian Stohler 

- Módulo 2: Classificação das Disfunções Temporomandibulares. Prof. Doutor António 

Sérgio Guimarães 

- Módulo 3: Princípios fundamentais dos mecanismos da dor dentária, articular e dos 

músculos das mastigação e sua correlação. Prof. Doutor Barry J. Sessle 

- Módulo 4: Mecanismos geradores de dor muscular por ponto gatilho. Prof. Doutor Jay 

P. Shah 

- Módulo 5: Procedimentos estandartizados para avaliação e exame clínico dos 

pacientes com DTM na prática clínica. Procedimentos para o controlo dos pacientes 

com DTM na prática clínica. Prof. Doutor Jens C. Turp 



 

 

- Módulo 6: Reabilitação oral em pacientes com Disfunção Temporomandibular. Prof. 

Doutor Eduardo Miyashita 

- Módulo 7: Visão actual sobre a etiologia das DTM´s com um foco especial sobre a 

importância da oclusão dentária e os tratamentos oclusais. Prof. Doutor Gunnar E. 

Carlsson 

- Módulo 8: Cirurgia da ATM: do deslocamento anterior do disco articular sem redução 

à anquilose óssea. Prof. Doutor Karl-Erik Kahnberg 

- Módulo 9: Lesões Oromaxilofaciais e a dor orofacial: Tratamento clínico e cirúrgico. 

Mestre Giuliano Cossolin 

- Módulo 10: Conceitos contemporâneos da Disfunção Temporomandibular: Escola 

Sueca. Prof. Doutor Tomas Magnusson   

 

 2º Curso Internacional: Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial – 2009 

- Módulo 1: 100 anos de pesquisa das etiologias e tipo de tratamentos. Revisão sobre os 

conceitos das placas de mordida. Prof. Doutor Christian Stohler 

- Módulo 2: DTM – de uma abordagem mecanicista a um controle médico. Prof. Doutor 

Antoon De Laat 

- Módulo 3: Princípios fundamentais dos mecanismos da dor dentária, articular e dos 

músculos da mastigação e sua correlação. Prof. Doutor Barry J. Sessle 

- Módulo 4: Aplicações clínicas da neuroanatomia e neurofisiologia do sistema 

estomatognático. Prof. Doutor Iván Suazo Galdames 

- Módulo 5: Índices de classificação das DTM e subtipos. Sua aplicação clínica. Prof. 

Doutor Samuel F. Dworkin, Prof. Doutor Thomas List 

- Módulo 6: Mecanismos geradores de dor muscular por ponto gatilho. Prof. Doutor Jay 

P. Shah 

- Módulo 7: Comportamento e DTM – não é mais uma questão exclusiva para os 

psicólogos. Prof. Doutor Richard Ohrbach 

- Módulo 8: Casos clínicos – “Estudo de casos clínicos de pacientes com DTM e outras 

comorbilidades e o seu tratamento num centro multidisciplinar e transdisciplinar. Prof. 

Doutor António Sérgio Guimarães 

- Módulo 9: Actuação clínica da dor odontogênica pulpar e periapical. Prof. Doutor 

Carlos Estrela 



 

 

- Módulo 10: Visão actual sobre a etiologia das DTM com uma especial análise da 

importância da oclusão dentária e dos tratamentos oclusais. Prof. Doutor Gunnar E. 

Carlsson 

- Módulo 11: Mioartropatias do sistema da mastigação e da dor orofacial. Prof. Doutor 

Sandro Palla 

 

 Curso de Ortopedia Funcional dos Maxilares com o Prof. Luís Moralez – 2009 

 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES 

 

 “A Importância da Amamentação no Desenvolvimento Mandibular” – Congresso Anual 

da Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dento-Facial (2008). 

 

  “Tratamento Ortodôntico do Paciente Oncológico” - Congresso Anual da Sociedade 

Portuguesa de Ortopedia Dento-facial (2009). 

 

 “Avaliação da sensibilidade após cirurgia ortognática”. 

 

 “Factores modificadores da recuperação da sensibilidade após cirurgia ortognática” – 

prémio de melhor comunicação no 6º Congresso Anual de Estomatologia e 3º Congresso 

de Internato Medico de Estomatologia (2010) 

 

 

FORMAÇÕES DO SERVIÇO 

 

 Curso de Pós-graduações: 

- Em Ortodontia – bases, fundamentos e prática; 

- De especialização em Disfunção temporomandibular e Dor Orofacial 

- DTM e dor orofacial; 

- Em Reabilitação Oral Estética: bases, fundamentos e prática; 

- Em Reabilitação Oral e Extra-Oral com Implantes Osteointegrados. 

 Mestrados: 

- Em Ortodontia; 



 

 

- Em Cirurgia Ortognática. 

 

 

DIVULGAÇÕES 

 

 Divulgação da consulta de grupo da Fenda Lábio-Palatina na RTP1, SIC e TVI (2009). 

 

 Divulgação da consulta de grupo da FLP no Hospital Distrital de Vila Real (2009). 

 

 

PROJECTOS REALIZADOS 

 

 Fundação da Associação Portuguesa da Fenda Lábio-Palatina com sede no HSJ 

 

 Criação e manutenção de blog   www.fendaslabiopalatinas.blogspot.com 

 

 

http://www.fendaslabiopalatinas.blogspot.com/

