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Dor Orofacial 

Orofacial Pain  
 

 Cirurgiões dentistas generalistas ou especialistas tratam pacientes com dor 

diariamente. Dor orofacial é a dor peercebida na face e/ou cavidade oral. É causada 

por doenças ou anomalias das estruturas regionais, por disfunção do sistema 

nervoso, ou por origens distantes através de dor referida. O tratamento da dor 

orofacial é uma especialidade odontológica em muitos países e uma área emergente 

de especialização em outros. 

 Além disso, para o diagnóstico e o tratamento da dor aguda e de doenças 

odontogênicas, tais como as que podem se originar de traumatismos, infecções, ou 

de outras origens odontogênicas, o dentista especialista em dor orofacial tem a 

responsabilidade de diagnosticar e tratar dor orofacial não odontogênica – dor que é 

frequentemente crônica ou persistente, complexa e multifatorial, estressante e 

incapacitante. O conhecimento incompleto da fisiopatologia da dor e dos 



mecanismos neurobiológicos subjacentes na dor persistente podem levar ao 

diagnóstico inadequado, o que pode resultar em tratamente não eficaz e, o que é 

pior, complicações ou sequelas álgicas. É também de responsabilidade do dentista 

especialista em dor orofacial avaliar a necessidade de abordagem multidisciplinar da 

dor e fazer as adequadas indicações de especialistas no tempo apropriado. 

 A complexidade do amplo espectro das condições de dor orofacial decorre da 

proximidade de inúmeras estruturas anatômicas, incluindo os olhos, nariz, dentes, 

língua, seios maxilares, ouvidos, músculos regionais e articulação 

temporomandibular. Estas estruturas podem ser fonte de dor facial que pode 

difundir-se / referir/se às áreas próximas não envolvidas. Por exemplo, não é raro 

que dores referidas ocorram entre cefaleias e dores orofaciais.i  

 Numerosos paradigmas existem para avaliar e tratar dor orofacial com 

sucesso. Um deles sugere a abordagem sistematizada da dor orofacial de acordo 

com quatro grupos cuja base são os mecanismos de dor subjacentes – 

especificamente, dor musculoesquelética, neuropática, neurovascular e psicogênica. 

As fichas técnicas do Ano Mundial Contra a Dor Orofacial fazem referência a esses 

quatro temas. 
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