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A s XXVIII Jornadas Internacionais de Medicina Dentária 
vão realizar-se a 12 e 13 março no Campus Universitário 

Egas Moniz.
Estas Jornadas Internacionais caracterizam-se por serem 

um evento de carácter educacional que aborda temas sobre 
a saúde e com especial enfoque na saúde oral.  Este ano são 
esperadas palestras bastante dinâmicas. Pode encontrar o 
programa completo em www.jornadasmdegasmoniz.pt

O tema principal das XXVIII Jornadas Internacionais de 
Medicina Dentária da Egas Moniz irá incidir nas novas tecno-
logias usadas em Medicina Dentária, desde ciências funda-
mentais à implementação clínica. 

A escolha dos tópicos baseia-se naquilo que os estudantes 
e os médicos dentistas sentem necessidade de explorar e de 
apreender melhor, trazendo todas as novidades deste setor.

O programa científico é vasto e multidisciplinar, com des-
taque para o workflow digital em reabilitação oral, nas suas 
diversas vertentes, para novas tecnologias em Endodontia 
e em Ortodontia, para técnicas computacionais em adesão, 

para a investigação atual e campos de aplicação das células 
estaminais da cavidade oral, entre outros temas.  

O programa irá contar com a presença de Roberto Cristescu 
da área da Endodontia e com figuras de renome nacional. É 
sabido que a medicina dentária portuguesa é de excelência 
no contexto internacional e por esse motivo muitos dos ora-
dores vão falar do que se faz a nível nacional. 

A par dos dias das jornadas irão decorrer, paralelamente, 
cursos hands-on antes da data das jornadas e após a data 
das mesmas. 

Estes cursos irão debruçar-se sobre áreas que interessam 
aos alunos e com as quais, possam eventualmente ter tido 
um menor contacto durante o mestrado integrado. É de 
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salientar que são cursos no âmbito da pré-graduação, mas 
que ajudam os alunos a compreender melhor os temas abor-
dados e a colocar em prática os conhecimentos teóricos. 

O primeiro curso hands-on irá abordar o Sistema  
Reciproc na Endodontia bem como a utilização de micros-
cópio no âmbito desta especialidade e tem data marcada 
para o dia 29 de Fevereiro.

Para além deste curso, são muitas as novidades que ainda 
estão por ser reveladas.

“A nossa estratégia de comunicação assenta em grande 
parte nas nossas redes sociais, mas não só; contamos como 
sempre com um site que este ano tem bastantes novidades 
e para além disso temos o apoio de media partners que 

ajudam na difusão do nosso evento”, explica André Vilela  
Alves, presidente da comissão executiva das XXVIII Jornadas 
Internacionais de Medicina Dentária da Egas Moniz.

O número de participantes destas jornadas tem vindo a 
aumentar gradualmente ano após ano e são esperadas mais 
de 600 pessoas nesta edição, sendo que a maioria são estu-
dantes de medicina dentária. Visto que são jornadas inter-
nacionais é esperada a presença de estudantes e médicos 
dentistas de origem internacional.

“Um dos fatores que distinguem as nossas Jornadas é 
o facto de que as mesmas resultam de uma simbiose e 
de um esforço tanto do corpo estudantil como do corpo 
docente. Esta cooperação resulta num evento que a nós 
nos orgulha muito e que temos todo o gosto em levar 
além-fronteiras. Não posso deixar de destacar a inclusão 
no programa, e pela primeira vez, do painel de Responsa-
bilidade Social, uma das principais missões da Egas Moniz 
que tem sido levada a bom porto pela louvável adesão de 
discentes e docentes”, conclui André Vilela Alves. n
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