
Entidades Organizadoras:Entidades Organizadoras: Parceiros:Parceiros:

Higienistas Orais 
Curso Tratamento Periodontal e Periimplantar Não Cirúrgico 
Porto, 17 e 18 de Outubro de 2019

Data:
17 e 18 de Outubro de 2019

Duração:
2 dias, 16 horas

Horário:
9.30h-13.00h;14.00h-18.30h

Tipo de Curso:
Teórico e Hands-on em modelos pré-clínicos

Lugar de Realização:
Centro de Formação CLINICCA
Rua Álvaro Gomes, 108
4150-063 Porto

Diplomas:
Os alunos recebem diploma do Centro de Formação CLINICCA e certificação 
DGERT

Lugares limitados:
Inscrições limitadas a 15 lugares

Inscrição:
O valor do curso é de 250€ (IVA incluído)

Formas de Pagamento:
Transferência bancária Millennium BCP NIB: 0033 0000 4532640337405
Cheque bancário em nome de Célia Coutinho Alves - Medicina Dentária Lda

Secretaria Técnica:
Centro de formação CLINICCA
Telf.: 00351 220998945
Email: formação@celiacoutinhoalves.com

Política de anulação de inscrições:
As anulações deverão ser comunicadas por escrito à Secretaria Técnica 30 
dias antes do início do mesmo. A organização devolve o valor da inscrição 
deduzindo 25% para despesas administrativas se a mesma for solicitada 
com mais de 30 dias de antecedência.
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DIA 1
TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO EM DENTES

• 09:30 Introdução. Tratamento periodontal não cirúrgico (parte 1)

• 10:15 Exercícios práticos

• 11:15 Coffee-break

• 11:45 Tratamento periodontal não cirúrgico (parte 2)

• 12:15 Exercícios práticos 

• 13:30  Almoço

• 14:30 Tratamento periodontal não cirúrgico (parte 3)

• 15:15 Exercícios práticos

• 16:15 Coffee-break

• 16:45 Tratamento periodontal não cirúrgico (parte 4)

• 17:30 Exercícios práticos

DIA 2
TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO EM IMPLANTES

• 09:30 Introdução. Tratamento periimplantar não cirúrgico (parte 1)

• 10:15 Exercícios práticos

• 11:15 Coffee-break

• 11:45 Tratamento periimplantar não cirúrgico (parte 2)

• 12:15 Exercícios práticos 

• 13:30 Almoço

• 14:30 Tratamento periimplantar não cirúrgico (parte 3)

• 15:15 Exercícios práticos

• 16:15 Coffee-break

• 16:45 Tratamento periimplantar não cirúrgico (parte 4)

• 17:30 Exercícios práticos



Destinatários:
Higienistas Orais

Idioma:
Português

Entidade Organizadora:
EMS, CliniCCA

Parceiros:
Pierre Fabre, Straumann

Duração:
2 dias, 16 horas

Tipo:
Teórico e hands-on em modelos 
pré-clínicos

Corpo docente:
Dr. Gonçalo Assis (coordenador)
Prof. Doutora Célia Coutinho Alves
Dra. Alexandra Queirós Martins
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Com a centralidade crescente do diagnóstico 
e tratamento das doenças periodontais e 
periimplantares, urge a criação de uma relação 
sinérgica entre os profissionais de saúde oral que 
permita aos doentes a manutenção de dentes e 
implantes a longo prazo.

O armamentário de técnicas pode incluir o tratamento 
cirúrgico e não cirúrgico sendo que, neste último, o 
higienista oral reveste-se de especial importância na 
sua prossecução, estando também bem posicionado 
para tutelar um protocolo de manutenção. Este curso 
visa a aquisição de competências no tratamento não 
cirúrgico quer em patologia periodontal quer em 
patologia periimplantar. O programa incluirá uma 
actualização teórica destes conceitos, centralizando a 
sua aplicabilidade clínica, e uma prática imediata em 
modelos pré-clínicos.

Depois deste curso, o 
formando será capaz de:

•  Conhecer o conjunto de 
tratamentos não cirúrgicos 
disponíveis e a sua eficácia

•  Enquadrar o tratamento 
não cirúrgico no plano de 
tratamento periodontal 
global

•  Perceber a importância da 
colaboração do doente e 
da implementação de um 
protocolo de manutenção

•  Compreender o papel do 
higienista oral no plano de 
tratamento periodontal

•  Etiologia das doenças periodontais e 
periimplantares

•  Novas tecnologias de diagnóstico

•  Planeamento, indicações e limitações do 
tratamento não cirúrgico

•  Instrumental e técnica do tratamento não 
cirúrgico aplicada a dentes e implantes

•  Tratamento minimamente invasivo - 
Guided Biofilm Therapy®

•  Agentes reveladores de biofilme

•  Airflow® e Perioflow® para 
descontaminação de superfícies

•  Aplicabilidade de pós de Eritritol, Glicina e 
Bicarbonato de sódio na descontaminação 
de vários tipos de superfícies

• Descontaminação de implantes e pilares 
minimizando alterações de superfície

• Ultrassons e Piezon® No Pain e tipos de 
pontas aplicáveis 

• Indicações e técnica de Instrumentação 
manual sub e supragengival

• Irrigação subgengival

• Desmontagem e recolocação de estruturas 
unitárias, parciais e totais retidas por 
implantes

• Aplicabilidade do tratamento cirúrgico

• Importância dos tecidos moles

• Cuidados do doente em casa

• Protocolo de manutenção

• Prática pré-clínica

Prof. CÉLIA COUTINHO ALVES

•  Pós-graduação em Periodontologia 
pela FMDUP

•  Doutoramento pela Faculdade 
de Medicina e Odontologia da 
Universidade de Santiago de 
Compostela – 2016

•  Especialista em Periodontologia 
pela Ordem dos Médicos Dentistas

•  Residência clínica 2004-Pericop. P.C. 
Dr. Myron Nevins-Boston-USA

•  Professora Convidada dos 
mestrados de Periodontologia 
do ISCSN-Porto-Portugal e 
Universidade de Santiago de 
Compostela- Espanha

•  Professora auxiliar convidada do 
departamento de Periodontologia 
da Universidade Católica – Viseu

Drª.  ALEXANDRA QUEIRÓS

•  Licenciada em Higiene Oral pelo 
Instituto Superior do Alto Ave 
Higienista Oral, Bacharel pela 
Escola Superior de Medicina 
Dentária de Lisboa

•  (ESMDL) Pós – Graduada em 
Gestão de Estabelecimentos e 
Serviços de Saúde pelo Instituto 
Superior da Maia Coordenadora 
da Área de Saúde Oral dos 
Agrupamentos de Centros de 
Saúde – Porto Ocidental.

•  Docente do Curso de 
Periodontologia da Prof. Doutora 
Célia Coutinho Alves, CliniCCA, 
Porto

Dr. GONÇALO ASSIS

•  Especialista em Periodontologia 
pela Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD)

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

•  Residência clínica “Program in 
periodontology and implant 
dentistry” na Harvard School of 
Dental Medicine / Institute for 
Advanced Dental Studies (Boston, 
EUA) 

•  Curso “Multidisciplinary approach 
for implant patients” na Harvard 
School of Dental Medicine (Boston, 
EUA) 

•  Curso “Treatment of periodontal 
desease and implant therapy” 
pelo Institute for Advanced Dental 
Studies, Dr. Myron Nevins (Boston, 
EUA)

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


