
XVIII Curso Clínico Periodontologia
Porto
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Prof. Ricardo Faria Almeida

• Mestre em Periodontologia pela Faculdade de 
Odontologia da Universidade Complutense Madrid 
(1999-2002).

• Doutorado pelo Departamento de Cirurgia e Medicina 
da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Complutense Madrid (2004).

•  Professor Convidado do Mestrado de Periodontologia 
da Universidade Complutense de Madrid E BPP 
University.

•  Professor Catedrático no Departamento de Cirurgia 
Oral e Medicina da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto

Proporcionar aos alunos uma 
actualização de conceitos no âmbito 
da Periodontologia moderna.

• Criar condições para que consiga um 
correcto diagnóstico, prognóstico e 
plano de tratamento, especifico de 
cada caso clínico.

• Dotar o aluno de conhecimentos 
teóricos e práticos/clínicos 
necessários à realização das 
diferentes fases do tratamento 
periodontal e peri-implantar.

• Realização de diferentes técnicas 
de cirurgia periodontal e dos 
tecidos peri-implantares com 
acompanhamento do docente. 
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MÓDULO 1

Tratamento não cirúrgico 

• Anatomia, etiologia da DP, aspectos microbiológicos e imunológicos da 
patogenese da doença periodontal

• Antibióticos e antissépticos

• Bases científicas e técnicas do tratamento periodontal não cirúrgico. 
Avaliação clínica dos resultados

MÓDULO 2

Tratamento cirúrgico da infecção periodontal 

• Técnicas cirúrgicas do tratamento periodontal

• Técnicas ressectivas

• Desenhos de retalhos, cunhas distais

• Cirurgia óssea. Osteoplastia e osteotomia

• Resultados do tratamento periodontal cirúrgico. Avaliação clínica dos 
resultados

MÓDULO 3

Tratamento regenerativo e mucogengival 

• Técnicas cirúrgicas do tratamento periodontal

• Técnicas regenerativas

• Desenhos de retalhos aplicados a técnicas regenerativas

• Técnicas de aumento de gengiva aderida e recobrimento radicular em 
dentes e implantes

• Resultados do tratamento periodontal regenerativo e mucogengival. 
Avaliação clínica dos resultados

MÓDULO 4

Perio e outras áreas da Medicina Dentaria

• Perio-ortodontia

• Perio-prótese fixa

• Perio-endo

• Perio-oclusão

• Perio-implantes



Tipo de curso
O curso será realizado ás sexta-feiras e sábados.

De manhã serão leccionadas as componente teóricas, na Sexta à tarde a 
componente pré-clínica (realização de técnicas não cirúrgicas, cirúrgicas de 
infecção, regenerativas e mucogengival) e no Sábado de tarde, a componente 
prática clínica em pacientes.

Lugar de realização
CENTRO DE ESTÉTICA, PERIODONTOLOGIA E IMPLANTES DO PORTO (CEPI)
Campo 24 de Agosto, 129, 4º.
Sala 416/417
4300-504. Porto.

Diplomas
Os alunos recebem diploma do Centro de Formação e diploma certificado 
pela ITI

Lugares limitados
Inscrições limitadas a 8 lugares

Quota de inscrição
O valor do curso é de 3000 + (23% IVA)

Em todos os módulos serão realizados tratamentos em pacientes por parte 
dos alunos com acompanhamento do Docente. 
Incluí um dia de residência clínica gratuito.

Inscrições
500+(23%)IVA=615 EUROS (pré-inscrição)
O restante valor deverá ser pago em cada módulo. 

Contactos
Site: http://clinica.cepirfa.pt/
e-mail de contacto:  rfaperio@gmail.com
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