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Debater “a ponte para o futuro” da Implantologia
PORTUGAL RECEBE, PELA PRIMEIRA VEZ, O CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE OSSEOINTEGRAÇÃO (EAO). ENTRE OS DIAS 26 E
28 DE SETEMBRO, O CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA SERÁ PALCO
PARA A PARTILHA DE CONHECIMENTOS E PARA A REFLEXÃO EM TORNO
DOS PRINCIPAIS DESAFIOS QUE SE COLOCAM À IMPLANTOLOGIA MUNDIAL.

no que diz respeito a esta temática) protagonizarão um debate que divide médicos dentistas de todo o mundo. Mas outro destaque será a apresentação de casos clínicos (presidida por Juan Blanco e David Nisand) e a sucessiva discussão de alternativas terapêuticas
para semelhantes situações.

Consciente da extraordinária reputação internacional de que as reuniões anuais da EAO
se tornaram sinónimo, é mediante um sentimento de “enorme honra” e também de elevada “responsabilidade” que a Comissão Organizadora – presidida por Gil Alcoforado e Susana Noronha – assume o que se constitui como um inesquecível desafio. Falamos, afinal, de um congresso que tem por hábito reunir palestrantes (profissionais e investigadores) que se distinguem pelo seu pioneirismo e excelência no universo da Medicina Dentária e, mais concretamente, da Implantologia.

Mas no âmbito de um programa extraordinariamente abrangente, será desenvolvido
também um interessante curso vocacionado para os procedimentos técnicos que as Assistentes Dentárias deverão seguir antes, durante e após a realização de uma cirurgia de
implantes. Por outro lado, e enquanto reflexo da heterogeneidade deste evento mundial, o
Brasil será o país convidado da presente edição, com direito a uma sessão própria, organizada pelo Embaixador da EAO naquele país, Arthur Novaes Jr. sobre o tema “Melhores
resultados estéticos com implantes anteriores”.
Paralelamente ao seu programa principal, 28ª edição da EAO acolherá uma sessão organizada pela Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes (SPPI), no seio da
qual Ricardo Faria e Almeida e Adriano Sousa responderão à questão “Compromisso Estético: Será Irreversível?”. Já a sessão presidida pela Sociedade Portuguesa de Estética e
Reabilitação Oral (SPERO), abordará as dimensões do “Diagnóstico, Plano de Tratamento
Subordinada ao tema “a Ponte para o Futuro”, a 28ª edição do evento deverá atrair mais
de 3.500 congressistas e 1.000 pessoas ligadas à indústria (provenientes de cerca de 90

e Reabilitação”, reunindo três especialistas de diferentes nacionalidades: o italiano Stefano Gracis, a brasileira Andressa Ballarin e o português Alberto Pereira.

países) em torno de um programa científico que colocará a tónica no desenvolvimento e
na partilha da inovação e dos mais recentes avanços técnicos de uma área que não se encontra isenta de desafios ou questões em aberto. A pertinência subjacente a este tema

SOBRE A EAO:

prende-se, no entender dos organizadores, pelo facto de a Implantologia atravessar um

Criada em Munique no ano de 1991, a EAO é uma organização de natureza interdis-

“período de transição”, denotando-se uma crescente consciencialização em torno de te-

ciplinar e internacional, sem fins lucrativos, apostada no imperativo de melhorar a

máticas como sejam, por exemplo, a periimplantite.

qualidade e a eficácia dos tratamentos prestados no universo da reabilitação com im-

Efetivamente, na base do programa encontra-se um conjunto de perguntas que o professor

plantes. Acreditando na importância de congregar o universo da investigação científi-

catedrático Gil Alcoforado endereçou a si próprio, tendo por base os condicionalismos e dúvi-

ca com o da prática diária da Medicina Dentária, são diversas a frentes de atuação da-

das que o atormentam na sua prática médica diária. O Congresso da EAO será, como tal, rico

quela que é amplamente reconhecida como a mais importante associação desta área

em sessões dinâmicas e interativas sob os mais diversos formatos, quase sempre focadas

na Europa.

num futuro ainda por descortinar. Exemplo disso serão as reflexões sobre a regeneração ós-

Efetivamente, a EAO estimula o desenvolvimento de investigação clínica e laborato-

sea através do uso de células estaminais, os implantes e as recessões gengivais, o tipo de ma-

rial, procurando também promover as aplicações clínicas da osteointegração e o

teriais à disposição da Prostodontia, a utilização de antibióticos durante os procedimentos ci-

avanço dos métodos disponíveis para o procedimento cirúrgico. Por fim, e em sinto-

rúrgicos, ou o advento da digitalização, entre muitos outros temas.

nia com tal missão, a associação organiza ações de intercâmbio entre diferentes es-

Igualmente interessante será o confronto de perspetivas entre dois grandes especialistas de renome mundial: mais concretamente, Homa Zadeh (defensor da colocação de implantes na zona estética) e Markus Hürzeler (que se assume como fortemente reticente

pecialistas, num esforço para a difusão das melhores práticas e resultados científicos, acreditando na constante evolução de uma área desafiante como poucas.
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Discussing “the bridge to the
future” of Implant dentistry
FOR THE FIRST TIME, PORTUGAL IS HOSTING THE ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN OSSEOINTEGRATION ASSOCIATION (EAO).
FROM SEPTEMBER 26 TO 28, THE LISBON CONGRESS CENTER WILL BE
THE STAGE FOR THE SHARING OF KNOWLEDGE AND DEBATE ABOUT
THE MAIN CHALLENGES THE FIELD OF IMPLANT DENTISTRY IS CURRENTLY FACING.
Widely aware of the extraordinary international reputation that the EAO annual
meetings have become synonymous with, it is with a feeling of “tremendous honor”
and of “high responsibility” that the Organizing Committee – chaired by Gil Alcoforado and Susana Noronha – embraces such an unforgettable challenge. As a matter of fact, this is a congress that annually invites world-famous experts (both professionals and researchers) who have become notable for their pioneering work in
the universe of Dentistry and, more specifically, of Implantology.
Under the theme “Bridge to the Future”, the 28th edition of the event is expected

Lisbon
2019
The bridge
to the future

to attract over 3.500 congress participants and 1.000 people associated with the industry (from almost 90 different nations) under a scientific program that will focus

28 th Annual Scientific Meeting

on the development and sharing of innovation and the latest technical advances in

26-28 September
congress.eao.org

a field that is not without its challenges or open questions. The relevance behind
such a theme is a strong belief, shared by the organizers, that Implant Dentistry is
undergoing a “transitional period”, which is evident in the growing awareness
around topics such as peri-implantitis.
The cornerstone behind this year’s program is a set of questions that Professor
Gil Alcoforado addressed to himself, based on the constraints and questions he fa-
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ces in his daily medical practice. The EAO Congress will, therefore, have a strong
number of dynamic and interactive sessions under a variety of formats, usually focused in the upcoming future. As an example, we can emphasize the debates on bone regeneration through the use of stem cells, implants and gingival recessions, the
type of materials available in the field of Prosthodontics, the use of antibiotics during surgical procedures, or the advent of digitization, among many other themes.
Equally interesting will be the clash of perspectives between two major world-renowned specialists: Homa Zadeh (who advocates the use of implants in the aesthe-

In collaboration with

tic zone) and Markus Hürzeler (who is strongly against such practice) will play a key
role in a debate that has divided dentists from all over the world. But another highlight will be the presentation of clinical cases (chaired by Juan Blanco and David Nisand) and the successive discussion of therapeutic alternatives for those same instances.
But as part of an extraordinarily comprehensive program, the organization will al-

ABOUT EAO:

so promote an interesting course focused in the set of procedures Dental Assis-

Established in Munich in 1991, EAO is an interdisciplinary and international non-

tants should follow before, during and after implant surgery. On the other hand, and

-profit organization committed to improving the quality and effectiveness of treat-

proving the diversity of this world event, Brazil is the invited country of this edition,

ments in the field of implant rehabilitation. Believing in the importance of approxi-

and will have its own session, organized by EAO Ambassador in that country, Arthur

mating scientific research and the daily practices of Dental Medicine, this associa-

Novaes Jr., under the theme “Best aesthetic results with rear implants”.

tion – widely recognized as the most important of its kind in Europe – has been ac-

In conjunction with its main program, the 28th edition of EAO will host a session

tive through several roles.

organized by the Portuguese Society of Periodontology and Implants (SPPI), in

In fact, EAO encourages the development of clinical and laboratory research, whi-

which Ricardo Faria e Almeida and Adriano Sousa will answer the question “Com-

le also seeking to promote the clinical applications of osseointegration and the ad-

promised Aesthetics: Is It Irreversible?”. Meanwhile, the session presided by the

vancement of the available methods for surgical procedure. Finally, and in line with

Portuguese Society of Aesthetics and Oral Rehabilitation (SPERO), will address the

this mission, the association organizes exchange actions between different specia-

dimensions of “Diagnosis, Treatment and Rehabilitation Plan”, bringing together th-

lists, in an effort to disseminate the best practices and scientific results, believing in

ree experts of different nationalities: Stefano Gracis (Italy), Andressa Ballarin (Bra-

the constant evolution of a field as challenging as few others.

zil) and Alberto Pereira (Portugal).

