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Coimbra lidera nos tratamentos
na área das malformações faciais
Sucesso Parceria de duas décadas entre o serviço hospitalar e o saber universitário
é já uma referência a nível nacional
Margarida Alvarinhas

Centro nacional
A parceria entre a Cirurgia Maxilo-facial do CHUC e a pós-graduação de Ortodontia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), existente há 20 anos, já permitiu a
realização de milhares de tratamentos na área das dismorfoses
dento-faciais e da fenda labiopalatina. Actualmente estão em
tratamento mais de 700 pacientes com consultas mensais,
sendo que a média de cirurgias
realizadas anualmente se situa
nas 170.
São números revelados a propósito do 1.º Congresso Luso-Espanhol de Cirurgia Ortognática e Ortodontia, realizado este
fim-de-semana em Coimbra,
que permitem classificar Coimbra como líder no tratamento
das dismorfoses dento-faciais
e da fenda labio-palatina. «Temos um número de doentes superior aos restantes serviços do
país juntos», anota Isabel Amado, responsável do Serviço de
Maxilo-Facial do CHUC.
O sucesso alcançado em
muito se deve à parceria estabelecida entre o serviço
hospitalar e a escola universitária. Uma «complementaridade», afirma Francisco do Vale,
responsável do Departamento
de Ortodontia da FMUC, destacando que «este envolvimento

A criação de um centro de
referência nacional para
tratamento das mal-formações dento-faciais é
um sonho, «talvez utópico», diz Isabel Amado,
mas com sentido, tendo
em conta que a colaboração entre as duas equipas
- hospitalar e universitária
- existe há 20 anos e «a
engrenagem está montada». Esse centro englobaria também as áreas
áreas da estomatologia,
cirurgia pediátrica, otorrinolaringologia, terapia da
fala e pedopsiquiatria.|
Isabel Amado, da Cirurgia Maxilo-Facial, e Francisco do Vale, da Ortodontia da FMUC

é um exemplo prático, e não um
mero exercício de retórica, de
uma profícua parceria entre a
Universidade de Coimbra e o
Centro hospitalar, que tem dado
já os seus frutos também na investigação». O trabalho dos
“parceiros” é, para os dois responsáveis, uma «referência nacional» e «um exemplo a seguir», mostrando que «trabalho
em conjunto é possível».
Estudos revelam que 20% da
população mundial sofre de algum tipo de dismorfose dentofacial grave, sendo que, alerta

Isabel Amado, estas situações
clínicas «podem e devem ser
tratadas atempadamente».
Já a fenda labio-palatina (fissura no lábio ou palato), uma
malformação congénita, é
«muito grave, não só para a estética, mas também para a fala e
mastigação, afectando também
ao nível psico-social», explica
Francisco do Vale, referindo um
problema que é detectado à nascença ou na gestação, e que deve
desde logo começar a ser tratado
nos primeiros meses de vida do
bebé. «É possível tratar e resta-

belecer a normalidade anatómica e funcional da criança», garante, explicando que a equipa
Cirurgia Maxilo-facial/pós-graduação de Ortodontia, associada
a outras especialidades, começa
nos primeiros dias do bébé, com
tratamento ortopédico pré-cirúrgico e iniciando as cirurgias
a partir do terceiro mês. «Infelizmente esta não é uma prática
comum», afirma, lamentando
os não raros casos de jovens de
15 e 16 anos que aparecem sem
tratamento ou com «tratamentos que não seguem os proto-

colos estabelecidos para estas
patologias»
A lista de espera em Coimbra
para a cirurgia ortognática
ronda os oito meses. Diminuir
este prazo implicaria, segundo
os responsáveis, aumentar o
número de clínicos e melhorar
o equipamento hospitalar. Ao
mesmo tempo importa dar a
conhecer o trabalho desenvolvido que chega a ser desconhecido dentro da própria comunidade médica e universitária, e
foi isso que se pretendeu com o
congresso. |

UCC cobrem
86% da região
das Beiras
Mais de 86% da população da
região das Beiras está abrangida
por Unidades de Cuidados na
Comunidade (UCC), que desenvolvem uma actividade de proximidade nos concelhos onde
se inserem, anunciou ontem a
Administração Regional de
Saúde do Centro (ARSC). Segundo a ARSC, no início de
2016, «perto de 1.500.000 habitantes da Região Centro, o
equivalente a mais de 86% da
população», são abarcados por
55 unidades.
«Com a entrada de uma nova
UCC, em Fevereiro, na área de
influência da ARSC, foi atingido
o total de 55 unidades activas,
o que permite concluir que
69,2% dos 78 concelhos da região têm uma unidade de cuidados na comunidade», acrescenta.
Na região do Baixo Vouga, depois da entrada em funcionamento da UCC Nós, em Estarreja, «todos os concelhos passaram a ter uma UCC, o que
equivale a uma cobertura de
365.272 habitantes».
Estas unidades, que estão instaladas nos centros de saúde,
«têm como área de actuação o
concelho onde se inserem, desenvolvendo uma actividade
em proximidade com a comunidade no âmbito da prevenção
da doença e da educação para
a saúde», explica.
Nas 55 UCC trabalham 554
pessoas, das quais 256 enfermeiros e 262 outros profissionais, como médicos, assistentes
técnicos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de serviço social,
fisioterapeutas, higienistas orais
e assistentes operacionais.|

