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29.04.21
Tratamento de patologia muscular cervicofacial e bruxismo com toxina botulínica
Na nossa pratica o subgrupo de patologia muscular dentro das patologias cervico faciais tem ganhado cada
vez mais relevância. Será apresentado o nosso protocolo de tratamento com o uso da toxina botulínica como
uma das ferramentas terapêuticas.

06.05.21
Tratamentos minimamente invasivos da articulação temporomandibular:
artrocentese e artroscopia
O desenvolvimento das técnicas de abordagem da articulação temporomandibular tem trazido novas
abordagem dos quadros patológicos com grande beneficio para os pacientes, conseguindo intervenções
cada vez menos invasivas com melhores resultados clínicos . Na apresentação será realizada uma revisão
das técnicas que realizamos fundamentada na evidencia cientifica e nos nossos resultados clínicos.

13.05.21
Tratamentos cirúrgicos por via aberta da articulação temporomandibular
Quando a natureza patológica exige ou paciente não é referenciado atempadamente tem lugar uma serie de
alterações anatómicas importantes onde as técnicas minimamente invasivas não tem eficácia provada . Nestes
casos é necessário abordagens mais invasivos. No entanto, apresentaremos as novas abordagens das vias
abertas com cicatriz invisível com material reabsorvível.

Dr. David Sanz
Cirurgia Maxilo-facial
Especialidade de Cirurgia Maxilo-facial no Centro Hospitalar Universitário
de Coimbra (CHUC)
Founder e Cirurgião no Instituto Português da Face (desde 2016)
Founder e Vice-presidente SPDOF (Sociedade Portuguesa de Disfunção
temporomandibular e dor orofacial)
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20.05.21

Assimetrias da face do diagnóstico ao tratamento
A assimetria facial é um problema muito frequente de etiologia múltipla, com
consequências funcionais , estéticas é psicológicas para os nossos pacientes.
Na apresentação será realizada uma revisão dos tipos de assimetrias e a
abordagem multidisciplinar de cada uma delas.

27.05.21

Cirurgia ortognática. Conceitos gerais e resultados.
O tratamento das dismorfose dento faciais exige uma equipa altamente
diferenciada em relação ao tratamento clinico-cirúrgico onde os
resultados são produto de uma equipa coordenada. Na apresentação
será abordado, passo a passo, o protocolo nas diferentes escolhas de
tratamento.
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Prémio de investigação internacional em Medicina Oral
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Apresentação de um novo protocolo Europeu de abordagem de lesões orais com LASER e Endoscopia de Contacto, 2018
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03.06.21
Patologia oral potencialmente maligna
Na cavidade oral encontramos múltiplas alterações da mucosa , lesões brancas , vermelhas
entre outras, por vezes o diagnostico é complicado . Na apresentação será realizada uma
revisão das patologias com a abordagem terapêutica correta.

15.07.21
LASER em Medicina Oral
A aplicação do laser tem sido cada vez mais comum . O tratamento das patologias orais com
esta tecnologia continua a ser desconhecido em algumas especialidades. Na apresentação
será realizada uma revisão das patologias a tratar e dos protocolos utilizados.
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Board of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery
Docente e Director de Cursos de Cirurgia Endonasal Endoscópica
(Nova Medical School e AHEAD)
Vice-presidente da Junior Board da European Rhinologic Society (2016-2018)
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17.06.21
Sinusite maxilar e implantes dentários
A estreita relação entre os dentes dos quadrantes superiores e os seios maxilares determina
que os dentes possam estar na origem de doença sinusal, em particular sinusite. Isto é ainda
mais verdade em procedimentos com maior manipulação como a colocação de implantes
dentários.Nesta apresentação serão apresentados os cuidados a ter em doentes previamente
à colocação de implantes dentários, e como identificar e resolver possíveis complicações
relacionadas com sinusite de origem dentária.

24.06.21
Conceitos e técnicas de harmonização perioral
O sorriso e a exposição dentária dependem da relação dos dentes com as estruturas vizinhas,
em particular os lábios. A forma dos lábios vai contribuir positivamente ou negativamente para
o sorriso. Nesta apresentação serão apresentadas as características que tornam os lábios
bonitos e como estas podem ser melhoradas (técnicas médicas e cirúrgicas) no sentido da
harmonização do sorriso e região perioral
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01.07.21
Cancro oral
O cancro oral tem uma incidência elevada, onde a cirurgia é mais mutiladora e
os tratamentos complementares com maiores efeitos secundários sendo que
por vezes não curativa em estádios avançados . Na apresentação será
realizada uma revisão dos sinais de alarme intraoral para a derivação do
paciente assim como as técnicas de cirurgia realizadas.

08.07.21
Patologia das glândulas salivares
A nível cervico facial encontramos glândulas salivares major e minor com
protocolos terapêuticos diferentes. Será apresentada os sinais e sintomas assim
como os tratamentos a realizar.

Prof. Adriano Rockland
Terapia da fala
Graduação em Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco
Especialista em Motricidade Orofacial e Especialista em Disfagias Orofaríngeas
Especialização em Geriatria e Gerontologia pela Universidade de Aveiro e Pós-graduação em
Gerontologia pela Universidade Católica Portuguesa
Diretor do Centro de Formação Profissional Certificado pela DGERT para as áreas da saúde
Coordenador e professor das Especializações oferecidas pelo Instituto E.PAP, Lda nas cidades de Lisboa,
Porto e em Espanha
Coordenador e professor da Especialización Logopédica en la Disfagia del Colegio Oficial de Logopedas
de Andalucía (Málaga – España)
Co-coordenador e professor (coordenador de área de especialidade) do Mestrado em Terapia da Fala:
Motricidade Orofacial e Deglutição da Escola Superior de Saúde do Alcoitão da Santa Casa da Misericórdia
Co-coordenador e professor do Máster em Motricidade Orofacial, programa de curso da FUB Fundació
Universitària del Bages e Instituto EPAP – Acreditação por UVic - Universitat de la Catalunya Central
(España)
Professor do Master em Motricidade Orofacial da Unversidad Complutense de Madrid.
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22.07.21
Abordagem preventiva e despiste das funções/disfunções do sistema
estomatognático
Objetivo geral: Compreender a importância de uma abordagem preventiva e o despiste das
disfunções do sistema estomatognático para a biomecânica articular.
Objetivos específicos:
Explicar e reconhecer a biomecânica do aparelho estomotognático;
Conhecer a anatomia de superfície (estruturas musculares e fáscias) e palpatória;
Descrever a inter-relação das funções de mastigação, deglutição, respiração, voz e fala e o
impacto na saúde do Sistema Estomatognático;
Demonstrar como podem ser identificadas as alterações das funções do sistema
estomatognático e o seu impacto na articulação temporomandibular;
Compreender a importância do trabalho interdisciplinar entre a Higiene Oral, a Terapia da
Fala e a relação com outras valências.

