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PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTOLOGIA: BASES SÓLIDAS 
PARA UMA IMPLANTOLOGIA RESPONSÁVEL

Em conversa com “O JornalDentistry”, o Prof. Ricardo Alves falou sobre a Pós-Graduação em 
Implantologia que docorre no Instituto Universitário Egas Moniz.

E ste curso tem a duração de dez módulos de Componente 
teórica e Hands-On (161 horas) + Residência Clínica (60 

horas - opcional) e corresponde a 14 ECTS. 
A Pós-Graduação em Implantologia decorre entre sexta 

e sábado das 9:00 às 19:30, no Instituto Universitário Egas 
Moniz.

Este curso tem como objetivos gerais proporcionar bases 
sólidas e responsáveis a todos os alunos de forma a melhor 
a colocação e reabilitação de implantes dentários dentro de 
uma perspetiva médica, entrando em linha de conta com 
as particularidades de cada paciente e de cada caso; Fazer 
com que cada aluno possa ficar apto a estabelecer um plano 
de tratamento global, entrando em linha de conta com as 
várias especialidades médicas e médico-dentárias e trans-
mitir aos alunos, para além de conhecimento atual, a neces-
sidade de uma abertura de espírito, necessária numa área 
que evolui todos os dias.

Que preocupações tiveram na preparação desta pós-
graduação?

Ao elaborar o programa do curso procurámos criar algo 
diferenciado face aos restantes cursos existentes no merca-
do e diferenciador para os alunos que concluem o curso. O 
objetivo foi criar uma pós-graduação com uma sólida com-
ponente teórica, que sintetiza a evidência científica mais 
atual, aliada a uma forte componente prática. No fundo é 
um curso de implantologia de A a Z, capaz de dotar o par-
ticipante da proficiência e segurança na execução dos dife-
rentes procedimentos. O curso foi criado sob o lema: bases 
sólidas para uma implantologia responsável. O que procu-
ramos ao longo do curso é transmitir não só o conhecimen-
to teórico, mas também a nossa experiência clínica. Como 
complemento, os alunos podem ter apoio no planeamento 
dos primeiros casos após a conclusão do curso.

Quais os grandes temas atuais e para onde caminha a 
implantologia?

Com a evolução vertiginosa da área é difícil eleger um ou 
dois temas em particular, daí que o curso tenha dez módu-
los, precisamente para podermos explorar de um modo 
mais pormenorizado os diferentes temas da cirurgia à pró-
tese, com muito foco no diagnóstico e plano de tratamento 
recorrendo às tecnologias digitais mais avançadas a nível 
mundial, não descurando a parte da manutenção, preven-
ção e resolução de complicações, que é uma coisa que às 
vezes se fala pouco, mas que os alunos precisam de estar 
aptos a resolver. Na área dos materiais temos assistido nos 

últimos anos a novos desenvolvimentos e sem dúvida que 
o digital (do qual falamos em vários módulos ao longo do 
curso) será o futuro.

 
Como destaca o vosso curso em relação a outros nesta 
área? Que novidades trazem?

O curso conta com um corpo docente de excelência com 
oradores internacionais de topo, com reconhecimento 
inquestionável, e um conjunto de colegas nacionais que for-
mam uma equipa coesa e bastante dinâmica, existindo uma 
interação bastante próxima com os alunos quer nos hands-
-on quer na componente clínica. 

O facto de a componente prática decorrer na nossa clíni-
ca universitária e ter um peso muito considerável na carga 
horária em cada módulo, permite congregar diversas siner-
gias e tirar partido da elevada casuística que dispomos. 
Trata-se de um curso Pós-Graduado Universitário com ECTS 
reconhecidos em qualquer parte do mundo, pela certificação 
universitária Egas Moniz.

 
Os alunos poderão experimentar as tecnologias mais 
recentes?

Sem dúvida, estabelecemos diversas parcerias com a 
indústria e casas comerciais para permitir que os alunos 
tomem contacto com um leque alargado de materiais e 
dispositivos recentes, quer na vertente do diagnóstico, da 
cirurgia até à reabilitação e resolução de complicações. Pro-
curamos trazer as novidades mais recentes em termos de 
materiais e técnicas, explorando com bastante profundidade 
os diversos temas.

 
Qual a carga horária da componente prática?

Excetuando o primeiro módulo, existe uma componen-
te de prática clínica em pacientes, em todos os módulos. 
No primeiro módulo, os participantes terão um workshop 
de dissecção anatómica e manipulação de retalhos para 
diferentes procedimentos com o Prof. Matteo Chiapasco, 
que dispensa apresentações. Este hands-on em cabeças de 
cadáver crio preservadas permite aos participantes conhe-
cer melhor o “terreno” onde irão executar diferentes pro-
cedimentos.

Adicionalmente, para além da componente clínica duran-
te os vários módulos, existe a possibilidade de os alunos 
realizarem uma residência clínica opcional. Nesta residên-
cia clínica com a duração de três meses, são executados 
diferentes tipos de procedimentos, existindo um docente a 
acompanhar em exclusivo cada dupla de alunos.

Prof. Ricardo Alves.
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 O curso é dirigido para todos os níveis de experiência, 
desde os iniciantes aos mais experientes?

 Pela forma como está estruturado o curso de pós-gradua-
ção em implantologia Egas Moniz permite dar um bom back-
ground para aqueles que se estão a iniciar, mas também 
pode ser um complemento muito interessante para aque-
les que desejem aperfeiçoar ou introduzir novas técnicas 
na sua prática clínica. Os participantes terão oportunidade 
de aprender e praticar técnicas avançadas de manipulação 
dos tecidos moles peri-implantares e técnicas avançadas de 
regeneração óssea.

 
Os professores convidados serão nacionais e internacionais. 
Quais foram os critérios adotados para a escolha do corpo 
docente?

A coordenação do curso está a cargo do Professor Doutor 
Gil Alcoforado e do Professor Doutor José João Mendes.

Relativamente aos docentes internacionais estamos a 
falar de referências de topo na área: os Professores Marc 
Quirynen, Matteo Chiapasco, Markus Hurzeler, Bjorn Klinge 
e Fouad Khoury. São pessoas com uma larga experiência clí-
nica e académica, autores de diversos livros e publicações. 
Em futuras edições iremos contar ainda com mais algumas 
surpresas.

Relativamente aos docentes nacionais contamos com uma 
equipa bastante sólida e dinâmica que procura dar um apoio 
próximo aos alunos durante os hands-on e prática clínica em 
pacientes.

 
Qual o número de vagas? Esperam receber alunos 
estrangeiros?

O curso está limitado a 22 alunos. Nas várias pós-gradua-
ções que temos na Egas Moniz estamos habituados a receber 

alunos que estão a exercer noutros países ou alunos interna-
cionais que terminaram o mestrado integrado em medicina 
dentária na Egas Moniz, mas que procuram antes de parti-
rem para os seus países realizar uma pós-graduação. Essa 
prova de confiança por parte dos nossos alumni enche-nos 
de orgulho e merece todo o nosso esforço e dedicação. �

www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/pós-
-graduações/pós-graduação-em-implantologia.aspx
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