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Na Medicina Dentária do presente, a especialização crescente dos Médicos Dentistas

proporciona sistematicamente tratamentos diferenciados aos nossos doentes.

Contudo, o facto de vários clínicos intervirem na execução do mesmo plano de

tratamento nas respetivas áreas de atuação origina um desafio de planeamento e

comunicação integrados por forma a que as sinergias possíveis beneficiem, de facto, o

doente. A periodontologia tem uma 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 descrever o seu papel nas várias áreas do saber da

medicina dentária com que mais frequentemente se relaciona. 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, que serão documentadas com recurso a casos clínicos.
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