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RIOLA estreia-se em Portugal

Calendário de eventos

12-Mai-2009
A Reunião de Implantologia Oral Latino Americana vai ter lugar, pela primeira vez, em
território luso. Nesta, que é a quarta edição, a adesão está a superar as expectativas.
A 4ª Reunião de Implantologia Oral Latino Americana (RIOLA) vai decorrer, pela
primeira vez, em Portugal. Faro foi a cidade escolhida para acolher o evento, que será
realizado em conjunto com o 4º Encontro Internacional Universitário de Implantologia
Oral, nos dias 15 e 16 de Maio, na Universidade do Algarve. «A junção da reunião ao
encontro universitário resulta bastante bem pois imprime ao congresso aquele dinamismo que se consegue com a
forte afluência de alunos e das suas comunicações» explicou Nuno Garrido, presidente da Comissão Organizadora.
Na edição deste ano, o programa científico vai estar dividido por temas (planeamento, princípios cirúrgicos,
prótese e técnicas regenerativas). Um dos principais objectivos da organização era torná-lo apelativo, quer para
os especialistas da área, quer para os alunos de pós-graduação, já que a RIOLA foi adoptada como parte
integrante dos programas de pós-graduação de várias faculdades de Medicina Dentária. «Reunimos exactamente o
painel de oradores que escolhemos. Claro que há sempre outros nomes que gostaríamos de ter tido a
oportunidade de convidar mas, infelizmente, estamos limitados aos dois dias de sessões científicas». Técnicas
como enxertos ósseos, soluções estéticas e complicações de implantologia oral são apenas alguns dos temas que
irão ser abordados na RIOLA 2009.
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Até agora, está confirmada a presença de 15 universidades, um número que superou as expectativas da
organização. «As nossas expectativas iniciais, por ser a primeira edição do RIOLA em Portugal, eram de 400
congressistas, o que para um congresso de especialidade e ainda pouco conhecido no nosso país, seria bastante
bom», referiu Nuno Garrido. «Neste momento, esperamos não esgotar a capacidade dos auditórios o que nos
obrigaria a não poder aceitar todas as inscrições».
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A exposição comercial do evento também tem sido «bastante boa», disse o presidente da Comissão Organizadora.
«Os alunos, que normalmente não estão fidelizados a nenhuma marca, vão ter uma excelente oportunidade para
compararem as características das principais marcas do mercado e poderem decidir com quais vão querer
trabalhar».
O programa social do evento inclui ainda uma recepção aos congressistas e um jantar de gala no dia 16 de Maio.
Outras actividades incluem um torneio de futebol de salão, um workshop de kitesurf e ainda um almoço de
despedida. O preço de inscrição é de 190 euros.
Actualizado em ( 12-Mai-2009 )

Artigo seguinte >
[ Voltar ]

© 2009 Saúde Oral - O Portal dos Profissionais de Estomatologia e Medicina Dentária

http://www.saudeoral.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=1

Página 1 de 1

