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HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH

O curso Terapia pulpar em Odontopediatria visa a atualização das possibilidades terapêuticas, tanto 
em dentição decídua como em dentição permanente jovem, referente ao complexo pulpo-dentinário, 
protocolos clínicos, diferentes abordagens e materiais.
No final do curso, os participantes deverão ser capazes de realizar tratamentos pulpares em dentição 
decídua e permanente jovem.
O curso é destinado a médicos dentistas e estudantes e tem uma duração aproximada de oito horas.

1. Como surgiu a ideia de realizarem este curso?
A ideia para este curso surgiu de uma forma natural. 

Trabalhamos juntos e partilhamos muitos casos, tanto em 
consultório como em ambulatório, e pareceu-nos que seria 
uma excelente ideia organizar um dia em que pudéssemos 
apresentá-los a outros colegas, com o objetivo de interação 
e aprendizagem mútua. Além disso, este é um tema que 
suscita sempre um grande interesse nos cursos da especia-
lidade.

2. Terá componente prática ou será apenas teórico?
Será um único dia de formação, em que iremos percor-

rer os diferentes temas e fazer uma revisão da bibliogra-
fia atual. Como não terá uma parte clínica, pretendemos 
demonstrar todos os protocolos com casos clínicos, de modo 
a ir ao encontro das dúvidas que os colegas possam ter no 
seu dia-a-dia. 

Dra. Sara Quaresma. Dra. Joana Farto. Dr. Carlos Morais.

3. O que diferencia este curso de outros na mesma área?
Parece-nos que a mais valia é a simplicidade do curso e o 

ambiente descontraído que pretendemos proporcionar, ape-
sar do rigor exigido pelos temas, de forma que ninguém se 
sinta inibido em participar.  

4. Quais os benefícios para os participantes em realizarem 
esta formação?

Pensamos que os maiores benefícios serão os momentos 
de partilha – de dúvidas, conhecimentos e casos –, em que 
no final saímos todos a ganhar. 

5. Quais as datas e qual a carga horária do curso?
Será realizado a 13 de novembro de 2021, no auditório do 

Hospital da Luz Lisboa. As inscrições devem ser feitas online 
na plataforma learninghealth.up.events.n n
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A Viscossuplementação da Articulação Temporomandibular (ATM) é uma técnica inovadora com pouca 
formação disponível na área no mercado ibérico.
Este curso que é composto por uma parte teórica/demonstrativa e hands on em cadáver fresco pretende 
promover o conhecimento e formação desta técnica junto dos médicos dentistas.
No final do curso, os formandos deverão ser capazes de desenvolver a técnica da Viscossuplementação 
da ATM no tratamento da disfunção tempero-mandibular e dor-orofacial, melhorando assim os 
resultados clínicos.
O curso é destinado a médicos dentistas e tem uma duração aproximada de 18 horas.

1. Como surgiu a ideia de realizarem este curso?
A viscossuplementação da ATM é uma técnica classifica-

da como minimamente invasiva no controlo das Disfunções 
Temporomandibulares (DTM) de origem articular. Consiste 
na infiltração do hialuronato de sódio, um derivado do ácido 
hialurónico, no ambiente articular, tanto no compartimento 
superior como no compartimento inferior da ATM. Esta técni-
ca é indicada para o controlo da doença articular degenera-
tiva, assim como nos deslocamentos dos discos articulares, 
seja na forma com redução ou sem redução. Além disso, é 
uma técnica extremamente versátil, que nos permite estra-
tégias de utilização dentro de um racional clínico e alvos 
terapêuticos bem estabelecidos, através de um diagnóstico 
preciso. A técnica pode ser associada a tratamento conserva-
dor, mas também a outras técnicas minimamente invasivas, 
como artrocentese e artroscopia, por exemplo.

 
Tivemos a ideia de realizar esta formação para possibi-

litar aos médicos dentistas o acesso a uma técnica que é 
extremamente atual, segura, efetiva, de baixa morbidade, 
grande previsibilidade e excelentes resultados. Celebrámos, 
entretanto, um convénio internacional para investigações 

e intercâmbio de profissionais entre o Hospital da Luz e o  
Hospital Mater Dei (Belo Horizonte – MG, Brasil) e este curso 
representa também o início desta parceria. 

Esperamos, com este evento formativo, capacitar profis-
sionais ibéricos nesta técnica, de forma a proporcionar aos 
doentes que padecem desta condição uma melhoria do sis-
tema estomatognático, no que diz respeito ao controlo de 
dor, função e, consequentemente, melhoria na sua qualida-
de de vida.

2. Que preocupações e desafios existiram na construção 
do programa desta formação, nomeadamente a 
disponibilização de cadáveres frescos para a componente 
prática?

A nossa preocupação na construção deste programa foi 
conseguir criar um curso de excelência, no qual pudéssemos 
reunir de forma concisa, objetiva e bem fundamentada as 
evidências científicas atuais da técnica e, ao mesmo tem-
po, permitir ao médico dentista experimentar e consolidar 
conhecimentos através da prática em cadáver fresco como 
modelo de estudo, com hands on.

3. Quais os benefícios para os participantes em realizarem 
esta formação?

Receber uma formação de excelência na técnica da viscos-
suplementação da ATM (compartimento superior e inferior), 
uma técnica extremamente atual e de grande relevância e 
aplicabilidade na prática clínica, com profissionais altamente 
qualificados, dentro de uma instituição internacionalmente 
conceituada. 

Além disso, têm aqui a oportunidade de fazerem um trei-
no diferenciado, muito próximo da realidade clínica, com a 
consolidação de conhecimentos através da prática em cadá-
ver fresco como modelo de estudo (hands on).

 
4. Quais as datas e qual a carga horária do curso?

O curso acontecerá nos dias 30 de novembro e 1 de 
dezembro, com um programa totalizando 20 horas, dis-
tribuídas entre conteúdo teórico, prática em mode-
los de simulação e cadáver fresco. Será realizado no  
Centro de Formação, Investigação e Inovação do Hospital  
da Luz Learning Health (edifício do Hospital da Luz  
Lisboa). As inscrições devem ser feitas online, na plataforma  
learninghealth.up.events. n

Prof. Eduardo Januzzi.Dra. Gabriela Videira.
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