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•Assistente Convidado do Departamento de Cirurgia Oral da FMDUL 

•Docente convidado da Pós-graduação em Periodontologia do Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz 

•Docente do Curso de Periodontologia do Centro de Estudos de Medicina Dentária do Amial, Porto 

•Residência clínica "Program in periodontology and implant dentistry" na Harvard School of Dental Medicine / 

Institute for Advanced Dental Studies (Boston, EUA) 

•Curso de cirurgia plástica periodontal reconstrutiva Prof. Giovanni Zucchelli (Bolonha, Itália) 

•Curso "Treatment of periodontal desease and implant therapy" pelo Institute for Advanced Dental Studies, Dr. Myron 

Nevins (Boston, EUA) 

•Pós-graduação em Metodologias de Ensino em Cirurgia Oral pela FMDUL 

•Pós-graduação em regeneração óssea avançada (Esparza Enclosed, Bogotá, Colombia / University of Miami) 

•Residência clínica em "Advanced Implant Dentistry" na University of Florida, Gainesville, EUA 
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A periodontologia é uma área de charneira da medicina dentária, com influência marcante no 

sucesso dos tratamentos multidisciplinares. A relevância dos conceitos e tratamentos que aporta 

faz-se sentir na perspectiva de previsibilidade de sucesso a longo prazo  que podemos dar aos 

doentes, quer nos tratamentos dentários conservadores quer reabilitadores.  

Esta noite da SPEMD tem como objetivo, sendo uma área em franca evolução, fazer um ponto da 

situação da actualidade dos tratamentos periodontais e do seu papel nas várias áreas do saber 

da medicina dentária. Será relevada informação que permita o planeamento adequado dos casos 

com indicação para intervenção periodontal, abordados os aspetos mais importantes da ligação 

interdisciplinar com a periodontologia, e descritas as técnicas de cirurgia periodontal aplicáveis 

à prática clínica do médico dentista generalista. 
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