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Diferente de tudo”, o “suicídio como animal de palco” foi em si mesmo uma promessa cumprida. João Pi-
menta apresentou-se em Florianópolis, no Brasil, para espalhar amor e compaixão na sua última confe-
rência, num momento em que a técnica se está a sobrepor ao emocional na sua medicina dentária. (pág. 6)
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A cerimónia presencial aconte-
ceu a 1 de julho no complexo 
Anhembi, no stand do CFO – 
Conselho Federal de Odonto-
logia, durante o 39º Congres-
so Ciosp, que decorreu em São 
Paulo, Brasil.
De acordo com publicação da 
Clitrofa, este reconhecimento 
tem por base “a carreira acadé-
mica e clínica do Dr. Fernando 
Duarte a nível nacional e inter-
nacional nas áreas da Cirurgia 
Oral, Medicina Oral e Implan-
tologia”, num evento que res-
salta ainda o agradecimento es-

pecial a Patricia Fretes Wood, 
também ela Académica Hono-
rária da Academia Brasileira de 
Odontologia que apadrinhou 
esta candidatura. A cerimónia, 
presidida por Liana Lima Pi-
nheiro, presidente da Acade-
mia Brasileira de Odontologia, 
contou com a presença do pre-
sidente do Conselho Federal de 
Odontologia, Juliano do Vale, e 
pelos restantes membros do 
conselho diretivo da Academia: 
Flávia Mendonça, Sérgio Sa-
cramento, Michelle Protzenko 
e Aline Raybolt.

O curso, realizado em parceria 
com a Digital4ALL, pretende 
que “a reabilitação na área da 
prótese em medicina dentária 
seja capaz de imitar a natureza, 
tanto em termos estéticos como 
funcionais ao longo do tempo”.
Ao longo de quatro dias, esta-
vam planeadas 38 cirurgias e a 
colocação de mais de 100 im-
plantes, numa formação onde os 
participantes tiveram “a opor-
tunidade de tratar os pacientes 
utilizando conceitos, técnicas e 
dispositivos desenvolvidos no 
âmbito do curso”, informa em 
comunicado a Clínica Arriaga.
Segundo a Clínica Arria-
ga, destaca-se neste método 

“o processo da colheita de da-
dos, o planeamento, a produ-
ção acabando no procedimen-
to cirúrgico”. André Macedo, 
responsável pela reabilitação 
oral da Clínica Arriaga, foi um 
dos formadores do curso, onde 
também participaram Teresa 
Vieira e João Pedro, profissio-
nais ligados à área de reabili-
tação oral da Clínica Arriaga. 
Os responsáveis evidenciam 
a fase de planeamento, não só 
pelo “tipo de prótese ou fixação, 
onde esta será executada, o de-
senho 3D do objetivo do trata-
mento, a projeção de elementos 
artificiais que o irão suportar 
e a conceção dos dispositivos 

médicos que os irão auxiliar a 
colocar, nas suas posições pro-
jetadas”.

Clínica Arriaga realiza primeiro curso de 
implantologia guiada em Portugal
por: Dental Tribune Portugal
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Fernando Duarte empossado como Académico Honorário
por: Dental Tribune Portugal

O curso decorreu em junho

Fernando Duarte


