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Foi no dia 6 de julho que decorreu a segunda edição do Congresso de Atualização em Higie-
ne Oral. Organizado pelo recente centro de formação do Instituto de Implantologia, de João 
Caramês, as instalações do Hotel VIP Executive Art's em Lisboa foram as escolhidas para 
albergar o evento.

2º Congresso de Atualização em Higiene oral

Um congresso 
clínico
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Lisboa que decorreu o 2.º Congresso 
de Atualização em Higiene Oral. Este 

evento foi organizado pelo centro de for-
mação do Instituto de Implantologia de 
João Caramês, professor e médico dentista 
e ainda diretor do Caramês Advanced Edu-
cation Center (CAEC). A segunda edição 
deste congresso teve o apoio científico da 
Associação Portuguesa de Higienistas Orais 
(APHO) e contou com o apoio comercial da 
Pierre Fabre (patrocinador oficial) e ainda 
da Profilaxis. “O evento superou as nossas 
melhores expectativas a todos os níveis, 
mas sobretudo em termos de participação, 
pois estiveram presentes mais de 130 higie-
nistas orais”, disse Filipe Freitas, represen-
tando a comissão organizadora do 2º Con-
gresso de Atualização em Higiene Oral. 
“Procurámos desenvolver um congresso 
cujas conferências tivessem uma importan-
te componente clínica, por forma a dotar o 
higienista oral de ferramentas que possam 
melhorar o seu desempenho com os doen-
tes.  A nossa aposta será sempre na forma-
ção contínua e na atualização permanente 
de todos os elementos da equipa de saúde 
oral”. 
O programa científico foi extremamente 
diversificado, abrangendo diversas áreas da 
Medicina Dentária, designadamente a Pe-
riodontologia, a Endodontia, a Ortodontia, 
a Medicina Oral e a Implantologia. Foram 
ainda abordados temas como a nutrição, 
a cariologia preventiva e a utilização do 
ácido hialurónico.
A segunda edição deste congresso revelou-
-se então um grande êxito, mostrando 
agrado e satisfação por parte de todos os 
participantes, especialmente por parte da 
equipa que se empenhou ao máximo para 
que fosse um evento de excelência. Depois 
de um evento que triunfou, já se perspeti-
va a seguinte, que será a terceira edição, 
estando já agendada para junho de 2014. ●

Fátima Duarte, presidente da Associação Portuguesa de 
Higienistas Orais

Rita Branco, delegada comercial da Pierre Fabre, e Susana 
Castro, membro da comissão organizadora do congresso

João Caramês e alguns elementos da direção do CAEC


