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ANTEVISÃO

IV CONGRESSO DA SPDOF 

A SPDOF - Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial – tem como objetivo 
central divulgar e promover a partilha do conhecimento e investigação científica em torno da Disfunção 
Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial (DOF). O IV Congresso da SPDOF irá decorrer nos dias 1 e 15 
de maio através de palestras, em formato online, e no dia 14 de maio com a realização de workshops.

Presidente SPDOF, Júlio Fonseca
Presidente da Comissão Científica, Alexandra Vinagre

1. Quais as expetativas e desafios que têm para o IV 
Congresso da SPDOF?

Com a pandemia, o paradigma da formação e das socieda-
des científicas mudou. A SPDOF adaptou-se e modernizou-se 
face às novas realidades. O congresso de 2020 teve então 
de ser adiado, mas de forma imediata iniciámos um Progra-
ma de Formação Contínua com vários webinares online, que 
têm tido uma enorme adesão por parte dos colegas. 

Em maio deste ano (2021), a SPDOF promoverá o seu 
IV Congresso, um evento em formato misto que decorrerá 
com conferências online no decurso de dois sábados (1 e 
15 de maio) e terá associados workshops presenciais em 
Coimbra (no dia 14 de Maio). O desafio de uma organização 
mista (presencial e online) é atualmente o foco da energia 
da SPDOF, mas estamos certos de que estaremos à altura. 
Estamos a preparar estratégias para organizar o Congresso 
com o elevado nível de qualidade científica, pontualidade, 
organização e logística a que a SPDOF já habituou os seus 
associados.

O IV livro da SPDOF, será também lançado neste congres-
so. Visa estabelecer um conjunto de orientações e guideli-
nes baseadas na evidência científica, relativas à abordagem 
dos doentes com DTM. Este é o quarto livro editado pela 
nossa sociedade científica e melhora a qualidade de inter-
venção clínica em patologias associadas à DTM e Dor Oro-
facial, sempre pelo superior interesse do paciente. Leitura 
recomendada a todos os profissionais e entidades que, de 
alguma maneira, lidam ou têm que tomar decisões de ges-
tão deste tipo de condição clínica nos seus pacientes.

O Congresso deste ano é organizado pela Drª Joana 
Pereira e pelo Dr. João Fonseca e Costa, ambos membros 
dos corpos sociais da SPDOF.

2. Acreditam que os novos formatos online dos congressos 
“vieram para ficar”?

Pensamos que sim. De facto, as plataformas online tra-
zem algumas vantagens e desvantagens. Podemos, tal 
como estamos a fazer no nosso IV Congresso, ter mais facil-
mente conferencistas estrangeiros de renome mundial com 
um custo menor (ausência de deslocações, hotéis etc..), 
podemos gravar as apresentações e disponibilizá-las na nos-
sa área reservada de sócios; podemos assistir ao congresso 
no conforto das nossas casas etc...

Porém, perdemos algum contato social (igualmente 
importante) e networking com os colegas. Daí termos opta-
do, cumprindo rigorosamente as normas da DGS, por uma 
modalidade mista com workshops presenciais. 

Sempre procurámos um ambiente de partilha saudável, 
em que todos aportam conhecimento das suas áreas, e não 
se inibem de procurar conhecimento/perceber de áreas dife-
rentes. Toda a equipa da SPDOF conhece esta realidade, bem 
como os moderadores e os palestrantes. É um orgulho cons-
tatar que ninguém se inibe de levantar o dedo e questionar, 
estimulamos discussões elevadas e saudáveis, num espírito 
multidisciplinar. Por estas razões, há um cuidado extremo 
na seleção dos temas, das mesas, dos palestrantes e mode-
radores, mas também dos workshops prévios ao congresso 
que são sempre um sucesso. Para além de existir uma preo-
cupação franca em que todos os temas sejam amplamen-
te discutidos, sem inibições nas questões venham elas de 
que classe profissional vierem há, na SPDOF, uma enorme 
preocupação pelo cumprimento rigoroso dos horários. É uma 
regra da mais elementar educação e produtividade, e que 
tem sido elogiada por todos. 

Outro desafio é a relação com a indústria, elemento vital 
ao funcionamento e sustentabilidade das sociedades cien-
tíficas. Esta é uma fase de mudança, mas as soluções que 
apresentamos representam a possibilidade de os nossos 
patrocinadores alcançarem mais pessoas, num maior núme-
ro de vezes, face aos tradicionais contactos presenciais, com 
divulgação em todos os mailings, website e redes sociais.

3. Sentem que a classe profissional está cada vez mais 
consciente da relevância e da importância do tratamento 
da Dor Orofacial de origem não dentária?

Claro que sim, e podemos medir isso pela adesão aos nos-
sos eventos. A SPDOF está a cumprir com os objetivos que 
fundamentaram a sua fundação. 

A Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibu-
lar e Dor Orofacial é uma sociedade sem fins lucrativos fun-
dada em 2014, sendo pioneira em Portugal nesta área. Os 
estudos científicos têm revelado o caráter etiológico multi-
factorial da DTM e Dor Orofacial. Nesse sentido, a abordagem 
destas patologias tem que ser obrigatoriamente interdisci-
plinar. 

As Disfunções Temporomandibulares (DTM) são conside-
radas um grupo heterogéneo de distúrbios psico-fisiológicos 
do Sistema Estomatognático (SE). Abrangem um largo espe-
tro de problemas e manifestações clínicas na esfera orofa-
cial, na cabeça e pescoço, ou estruturas anatómicas à distân-
cia (sintomas referidos). Representam a condição dolorosa 
orofacial crónica mais comum, sendo consideradas um pro-
blema sério de saúde pública. São consideradas a segunda 
desordem músculo-esquelética mais comum depois da dor 
lombar, e representam a causa mais comum das urgências 
em medicina dentária de causa não-dentária. 

Adicionalmente, consideramos, na SPDOF, que uma socie-
dade científica não se pode esgotar na realização de um 
congresso anual. Se assim for, a formação dos profissionais 
estará limitada a um tempo de contacto muito curto e que, 
nem sempre, permite um adequado período de reflexão 
sobre determinadas matérias. Reconhecendo esta preocu-
pação a SPDOF sempre procurou, para além de um programa 
de formação contínua, editar livros próprios que permitis-
sem aos associados e congressistas levarem para casa um 
resumo alargado da melhor evidência científica disponível. 
Este ano teremos o nosso IV Livro editado, sob o tema “Dis-
funções Temporomandibulares: Recomendações e Guideli-
nes de Abordagem da SPDOF”.

4. Esta é uma área que beneficia muito da 
multidisciplinaridade. A que áreas profissionais será dado 
mais destaque neste ano?

O Congresso terá como tema as “Guidelines em Disfun-
ção Temporomandibular e Dor Orofacial”. Estão já confirma-
dos vários oradores internacionais de renome, como Gilles 
Lavigne (Canadá), Joanna Zakrzewska (Reino Unido), Javier 
Hidalgo, Juan Mesa, Pedro Mayoral (Espanha) ou Cibele Dal 
Fabbro e Sílvia Hitos (Brasil), que irão, certamente, contribuir 
para um programa científico de excelência. Dada a relevân-
cia do tema e a sua essência interdisciplinar, fomentaremos 
a partilha interdisciplinar de diversas áreas da saúde. 

Júlio Fonseca, Presidente SPDOF. Alexandra Vinagre, Presidente da Comissão Científica.
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rais com a organização de um evento em novo formato e 
plataforma.

4. Quais são as perspetivas relativamente a inscrições?
A SPDOF conta já com a organização de três congressos, 

decorridos em 2015, 2016 e 2018 em Coimbra, Lisboa e San-
to Tirso, respetivamente. Na totalidade dos três congressos 
estiveram cerca de 2600 pessoas presentes, mais de 100 
oradores e 60 expositores. O formato online deste 4º Con-
gresso permite-nos sonhar com um recorde de inscritos que 

esperamos alcançar! Para além disso, e face às dificuldades 
que todos atravessamos, decidimos reduzir substancialmen-
te o valor das inscrições - este ano, não há mesmo motivo 
para faltarem ao 4º Congresso da SPDOF!

5. Como tem sido a adesão das empresas aos stands 
digitais?

Estamos certos de que também a indústria está a modi-
ficar o seu modo de participação e colaboração nos even-
tos científicos, no entanto, relativamente ao caso específico 
dos stands digitais, não teremos uma opinião fundamentada 
uma vez que este modo de participação não foi por nós pro-
posto aos parceiros comerciais.

6. Quais as estratégias de comunicação utilizadas para a 
divulgação do evento?

Desde a sua génese, a SPDOF privilegia canais digitais 
para a comunicação e divulgação dos seus eventos. Para tal, 
colabora connosco uma equipa de secretariado altamente 
qualificada, gerimos uma página de facebook bastante ativa 
e temos um website que consideramos extremamente com-
pleto - é vontade da SPDOF que os seus associados e demais 
“seguidores” se sintam próximos da sua Associação. n

Comissão Organizadora

Drª Joana Pereira 
Dr. João Fonseca e Costa

1. O que diferenciará o Congresso deste ano?
Aquando do início dos trabalhos para a organização do 

IV Congresso da SPDOF, os Presidentes da Comissão Organi-
zadora estabeleceram alguns princípios e metas a cumprir. 
Pretende-se que este 4º Congresso se paute pela diferen-
ciação do ´´especialista´´ em Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial. Como tal, o programa científico foi agrupa-
do por temáticas e os workshops caracterizam-se por con-
ferirem aos participantes um elevado grau de diferenciação 
dentro de uma determinada categoria profissional. O que se 
mantém igual a todos os outros eventos organizados pela 
SPDOF é a multidisciplinaridade, que se mantém uma aposta 
forte e com sucesso comprovado, dada a elevada e entusias-
ta participação dos colegas nos nossos eventos.

Para além disso, este Congresso pretende-se inclusivo e uni-
versal, pelo formato misto em que se apresenta: por confe-
rências online durante dois dias e por workshops presenciais. 

Neste 2021, não há desculpa para não participarem no IV 
Congresso da SPDOF, seja num workshop presencial no Hotel 
D. Luis, em Coimbra, ou no conforto do lar.

Drª Joana Pereira.

Dr. João Fonseca e Costa.

2. Que dificuldades têm sentido na organização? 
A principal dificuldade sentida na organização deste even-

to tem sido a imprevisibilidade associada à crise pandémica 
que estamos a viver. Se, em março de 2020, foi uma deci-
são fácil adiar o Congresso por um ano, quando voltamos a 
debruçar-nos sobre este evento, fizemos questão de deli-
near unicamente um plano A, isto é, planearmos um Con-
gresso que fosse resistente a quaisquer medidas governa-
mentais - este IV Congresso iria acontecer com ou sem crise 
pandémica - e foi assim que recomeçamos os contactos com 
os palestrantes internacionais, nacionais e com a indústria. 
Apesar do desafio, e beneficiando da crescente aceitação 
das conferências online, pensamos ter conseguido encontrar 
um equilíbrio entre as exigências da pandemia, mantendo 
os workshops presenciais e as comunicações orais - uma 
importante “tradição” dos nossos Congressos.

3. Quais têm sido as principais preocupações da comissão 
organizadora?

As principais preocupações têm sido relacionadas à 
logística dos workshops presenciais atendendo às medi-
das sanitárias de controlo da pandemia. A organização de 
um congresso em formato digital também nos tem colo-
cado algumas dúvidas que geram as preocupações natu-

O dia 14 de maio será dedicado unicamente aos workshops. SAOS e roncopatia, fisioterapia, Mindfulness, goteiras e masti-
gação são os vários temas gerais que irão ser abordados ao longo do dia, por profissionais das mais variadas áreas.
Pedro Mayoral (um dos principais investigadores espanhóis na área da medicina dentária do sono) irá estar envolvido num 
workshop composto por duas partes. Na primeira parte, de 3h teóricas, abordará a “Abordagem da Roncopatia e da 
Apneia Obstrutiva do Sono”, dirigindo o profissional de saúde para os fatores a avaliar na apneia obstrutiva do sono e no 
bruxismo do sono, no contexto da Dor Orofacial. Na segunda parte, de forma prática, Júlio Fonseca e Gabriela Videira irão 
abordar o exame clínico, a avaliação/estudo do sono e a toma de impressões e registos para a execução laboratorial do 
dispositivo de avanço. 
O conceituado fisioterapeuta espanhol Juan Mesa Jiménez irá abordar o tema “Novas vias de abordagem ecoguiadas com 
técnicas invasivas da musculatura craneocervicofacial no tratamento da Dor Orofacial”. Durante 4h irá demonstrar a 
abordagem em casos de dor craniocervicofacial com técnicas invasivas (punção seca, electrólise e infiltrações) na muscula-
tura profunda mastigatória e cervical.
A psicóloga Sónia Gregório irá apresentar o tema “Mindfulness e dor: conhecer os benefícios e compreender a prática de 
mindfulness no alívio da dor e sofrimento”, uma temática que está cada vez mais em voga.
Ricardo Dias e António Romero Garcia (Espanha), médicos dentistas, com ”Goteiras de estabilização: do convencional ao 
digital”, irão abordar as goteiras oclusais como opção terapêutica no contexto atual do bruxismo e disfunção temporoman-
dibular falando dos seus mecanismos de ação, dos diferentes tipos e dos modos de execução.
Haverá ainda um workshop para terapeutas da fala, médicos dentistas e fisioterapeutas, ministrado por Sílvia Hitos com o 
tema “Avaliar e tratar a mastigação: como fazer?”, onde irá rever a patofisiologia da mastigação e a avaliação da função 
mastigatória, e apresentar os fatores limitantes para a reabilitação da função e os instrumentos disponíveis para reabilitar a 
função mastigatória.

Nos dias 1 e 15 de maio decorrerão as palestras, em formato online.
Cibele Dal Fabbro, médica dentista doutorada, presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia do Sono, tem dedicado 
a sua vida profissional à Medicina e Odontologia do Sono e também à Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Muito 
ligada à área da Reabilitação Oral, atua principalmente em apneia do sono, aparelho intraoral, polissonografia, bruxismo 
do sono, ATM e Dor Orofacial. Assim, irá abordar “A importância da patologia do sono na dor Orofacial”; Gilles Lavigne, 
Professor da Universidade de Montréal (Canadá), médico dentista doutorado, referência mundial em DTM e sono, falará sobre 
a “Inter-relação da síndrome da apneia obstrutiva do sono, bruxismo e insónia”; do Reino Unido vem Joanna Zakrzewska, 
formada em medicina e medicina dentária, uma referência em dor facial e nevralgia do trigémio, foi a primeira profissional 
não anestesista a tornar-se membro da Faculty of Pain Medicine of the Royal College of Anaesthetists do Reino Unido. Irá 
abordar o tema “Disfunção Temporomandibular e Nevralgia do Trigémio: diagnóstico e abordagem”; A terapeuta da fala 
Sílvia Hitos (Brasil), falará sobre a importância da “terapia miofuncional na reabilitação oral”. Sobre a “cirurgia ortognática 
na SAOS”, contaremos com David Sanz e Lourdes Maniegas Lozano, ambos médicos de cirurgia maxilo-facial (Espanha).
De Portugal haverá grandes nomes, tais como Sérgio Neto, fisioterapeuta; Pedro Trancoso, médico dentista; José António 
Pereira da Silva, reumatologista; Ricardo Santos, terapeuta da fala; Teresa Sobral Costa, médica dentista; Sónia Gregório 
e Paula Castilho Freitas, psicólogas.
No final de cada palestra é dado tempo de discussão e partilha e as apresentações serão publicadas num livro com registo 
ISBN.                                                                                                                                                                 www.spdof.pt
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