
XII Curso Clínico de Periodontologia
Porto, Janeiro a Julho de 2022

Duração
Janeiro a Julho de 2022

Horário
Sexta-feiras/Teórico e Pré-clínico: 09.00 - 20.00h
Sábados/Clínica em Pacientes: 09.00 - 18.00h

Tipo de curso
Teórico-Prático e clínico em pacientes (Trazidos pelos alunos, salvo casos onde 
a área de residência seja distante do Porto e desde que a impossibilidade de 
trazer doente seja avisada com um mês de antecendência)

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

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

Lugares limitados
Inscrições limitadas a 12 lugares

Quota de inscrição
O valor do curso é de 5.750! (IVA incluído)  
O preço da inscrição inclui oferta de caixa básica de cirurgia periodontal 
Hufriedy® no valor de 900!

Inscrições
Junto a quantia de 1.750! como sinal da quota de inscrição, o restante valor 
será pago nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio 

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

Politica de anulação de inscrições
As anulações deverão ser comunicadas por escrito à Secretaria Técnica 30 
dias antes do inicio 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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MÓDULO 1
21 e 22 de Janeiro de 2022
Diagnóstico e tratamento não cirúrgico da periodontite
• Sexta-feira (teórica, pré-clinica prática, transmissão de procedimento 

clínico em direto):
• Anatomia do periodonto e etiopatogenia da patologia periodontal
• Diagnóstico e tratamento não cirúrgico da doença periodontal
• Oclusão no doente periodontal

• Sábado (aplicação clínica destas técnicas em pacientes pelos formandos)

MÓDULO 2
25 e 26 de Fevereiro de 2022
Tratamento cirúrgico da periodontite
• Sexta-feira (teórica, pré-clinica prática, transmissão de procedimento 

clínico em direto):
• Tratamento cirúrgico da doença periodontal: cirurgia ressetiva e 

cirurgia de regeneração periodontal. Materiais, técnicas e suturas
• Sábado (aplicação clínica destas técnicas em pacientes pelos formandos)

MÓDULO 3
25 e 26 de Março de 2022
Cirurgia plástica periodontal I
• Sexta-feira (teórica, pré-clinica prática, transmissão de procedimento 

clínico em direto):
• Cirurgia plástica periodontal. Diagnóstico e tratamento de recessões 

gengivais e recobrimento radicular. Técnicas de ganho de gengiva 
aderida

• Sábado (aplicação clínica destas técnicas em pacientes pelos formandos)

MÓDULO 4
29 e 30 de Abril de 2022
Cirurgia plástica periodontal II
• Sexta-feira (teórica, pré-clinica prática, transmisssão de procedimento 

clínico em direto):
• Assimetrias gengivais. Correção de sorrisos gengivais
• Aumento de coroa clínica estética. Técnicas de preservação alveolar 

pós-extração. Relação perio-prótese
• Sábado (aplicação clínica destas técnicas em pacientes pelos formandos)

MÓDULO 5
27 e 28 de Maio de 2022
 Técnicas de cirurgia periodontal aplicadas à implantologia I
• Sexta-feira (teórica,  pré-clinica prática, transmissão de procedimento 

clínico em direto):
• Relação perio-implantes. Técnicas de correção óssea de colapsos de 

crista para colocação de implantes
• Cirurgia mucogengival aplicada a implantes (manipulação de tecidos 

moles em redor de implantes)
• Sábado (aplicação clínica destas técnicas em pacientes pelos formandos)

MÓDULO 6
1 e 2 de Julho de 2022
Técnicas de cirurgia periodontal aplicadas à implantologia II
• Sexta-feira (teórica, pré-clinica prática, aplicação clínica em pacientes 

pelos formandos):
• Relação perio-orto. Tratamentos complexos multidisciplinares
• Diagnóstico e tratamento das peri-implantites

• Sábado 
• Curso de 1 dia com a Drª Liliana Silva
• Aumento ósseo na mandíbula posterior
• Aumento ósseo vertical maxilar posterior combinado com aumento do 

seio maxilar

Com a colaboração de:



• Anatomia e fisiologia do periodonto

• Etiopatogénese da doença periodontal

• Diagnóstico periodontal

• Tratamento não cirúrgico da doença periodontal

• Tratamento cirúrgico da doença periodontal

• Cirurgia periodontal ressetiva

• Regeneração periodontal

• Cirurgia plástica periodontal

• Tratamento de recessões gengivais (enxertos de tecido conjuntivo, retalhos pediculados)

• Aumento gengiva aderida (enxertos gengivais livres)

• Relação da Periodontologia com outras áreas da Medicina Dentária: Ortodontia, Oclusão, 
Prostodontia (assimetrias de margem / aumentos de coroa clínica), Implantologia

• Diagnóstico e tratamento da peri-implantite

• Correção de defeitos mucogengivais peri-implantares
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serão capazes de diagnosticar e tratar pacientes 
com patologia periodontal, inserindo-os num 
plano de tratamento multidisciplinar.

Serão igualmente capazes de diagnosticar 
e tratar casos de recessões gengivais com 
exposição de raízes, dominar técnicas de 
enxertos pediculados e livres (enxerto de tecido 
conjuntivo e epitelial livre).

Serão capazes de corrigir assimetrias gengivais 
para correção de sorriso gengival e/ou pré-
protético.

Serão capazes de dominar técnicas de 
regeneração periodontal e óssea para 
tratamento de defeitos periodontais e peri-
implantares.

Serão capazes de adaptar as técnicas de cirurgia 
plástica periodontal à terapia mucogengival em 
redor de implantes. 

PROF. CÉLIA COUTINHO ALVES
• Licenciada em Medicina Dentária 

pela FMDUP (2000) 

• 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

• Master Implantes ITI 2002/03

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

• Curso de cirurgia mucogengival 
em Harvard 2004-Boston- USA 

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

• Professora auxiliar convidada do 
departamento de Periodontologia 
da Universidade Católica - Viseu
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PROF. JUAN BLANCO 
• Professor 

Convidado Licenciado em 
Medicina e Cirurgia pela 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)

• Especialista em 
Estomatologia (USC)

• Mestrado em 
Periodontologia, 
Universidade Complutense 
de Madrid (UCM)

• Doutoramento em 
Odontologia (UCM)

• Professor titular de 
Periodontologia do 
departamento de 
Estomatologia (USC)

• Presidente da 
Sociedade Espanhola 
de Periodontologia e 
Osteointegração (SEPA)

• ITI Fellow

• Past President da European 
Federation of Periodontology

PROF. TERESA PINHO
• Professora Convidada

• Médica Dentista

• Licenciada pela 
F.M.D.U.P., em 1991

• Professora Auxiliar 
de Ortodontia e 
Odontopediatria do 
Instituto Superior de 
Ciências da Saúde - 
Norte

• Doutorada em 
Ortodontia e 
Odontopediatria pela 
Universidade do Porto, 
em 2004

• Pós-graduada na 
especialização em 
Ortodontia no Instituto 
Universitário de Ciências 
da Saúde (IUCS)

• Especialista em 
Odontopediatria e 
Ortodontia pela OMD

DRª. HELENA REBELO
• Professora Convidada; 

• Licenciada em Medicina 
Dentária pela FMDUL 
e Assistente em 
Periodontologia na FMDUL

• Master em Periodontologia 
(UCM) e professora do 
Master da Faculdade

• Odontologia (UCM)

• Vice-Presidente da SPPI

• Especialista em 
Periodontologia pela OMD

DRª.  ALEXANDRA QUEIRÓS
• Colaboradora

• 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

DRª. CÁTIA GONÇALVES
• Colaboradora; 

• Licenciatura em Medicina 
Dentária no Instituto 
Superior de Ciências da 
Saúde - Norte 2000

• Mestrado em 
Periodontologia na 
Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade 
do Porto 2007

• Especialista em 
Periodontologia pela 
Ordem dos Médicos 
Dentistas

DR. GONÇALO ASSIS
• Mestrado Integrado em 

Medicina Dentária pela 
Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de 
Lisboa (FMDUL)

• Docente Convidado 
da Pós-graduação em 
Periodontologia do Instituto 
Superior de Ciências da 
Saúde Egas Moniz (ISCSEM)

• Especialista em 
Periodontologia pela Ordem 
dos Médicos Dentistas

DRª. LILIANA SILVA
• Licenciatura em Medicina Dentária 

pela Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto, em 2002.

• Investigadora convidada no 1º 
Programa de Iniciação à Investigação 
Científica em Anatomia Patológica 
e Oncobiologia no Hospital de São 
João e no Instituto de Patologia e 
Imunologia da Universidade do Porto 
I.P.A.T.I.M.U.P. (1999-2000).

• Especialista Universitária em 
Implantologia pela Faculdade de 
Medicina e Medicina Dentária 
na Universidade de Santiago de 
Compostela, Espanha (2006-2007).

• Formação Cirúrgica Avançada em 
Implantologia Regenerativa no 
Instituto do Professor Istvan Urban 
e Universidade de Szeged, Hungria, 
em 2017.

• Especialista em Cirurgia Oral pela 
Ordem dos Médicos Dentistas, em 
2017.

• Presidente e membro fundador da 
ARTA - Association of Ridge and 
Tissue Augmentation.


