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• Médico Dentista licenciado pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte (ISCSN).  

• Doutor em Patologia pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha.  

• Diploma em Medicina Oral pela European Association of Oral Medicine (EAOM).  

• Mestre em Oncologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.  

• Master Europeu em Aplicações de Laser em Odontoestomatologia pela Universidade de Parma, Itália.  

• Professor Auxiliar no Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS) em Clínica Cirúrgica Periodontal, Medicina Oral, 

Patologia Oral e Biopatologia.  

• Médico Dentista e docente de estágio do Serviço de Estomatologia e Medicina Dentária do Centro Hospitalar de São João – 

Pólo de Valongo (Unidade H ospitalar CESPU).  

• Coordenador da Pós-graduação em Medicina e Patologia Oral do IUCS, CESPU. 

• Coordenador da Pós-graduação em Aplicações de Laser em Medicina Dentária do IUCS, CESPU. 

• Membro de Direção da APMO (Academia Portuguesa de Medicina Oral) 

• Secretário Geral da ALTEC (Associação de Laserterapia e Tecnologias Afins) 

• Pratica clínica privada exclusiva de Medicina Oral, Cirurgia Oral e Laser Oral 

O cancro oral representa um sério problema de saúde pública mundial, sendo o sexto tipo 

de cancro mais frequente em todo o mundo. Portugal é um dos países da Europa com 

maior incidência desta neoplasia. Apresenta uma baixa taxa de sobrevivência onde mais de 

metade dos doentes apresenta tumores muito avançados aquando do seu diagnóstico. 

Pelas caraterísticas da sua profissão, o médico dentista, é um profissional chave nesta 

doença, por um lado, pela possibilidade de realizar um diagnóstico precoce e atempado ou 

pela possibilidade de prevenção primária dos utentes que muitas vezes periodicamente 

frequentam a consulta de Medicina Dentária. 

Esta palestra tem como objectivo realizar uma atualização sobre a epidemiologia, etiologia 

e apresentações clinicas do cancro oral e focalizar aspetos importantes destes tumores 

para permitir a sua deteção precoce pelo médico dentista. 
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