
Especialista em Periodontia
Tratamento de Halitose

Maria Cristina Moscatello

CURRICULUM VITAE
Dra. Maria Cristina Moscatello

Graduei-me em Odontologia em janeiro de 1986, pela 
OSEC- Unisa.

Motivada pela abordagem terapêutica e preventiva da 
especialidade, iniciei neste mesmo ano, minha 
participação na disciplina de Periodontia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo. Nesta, tive a 
oportunidade de,durante aproximadamente doze anos, 
atuar e desenvolver -me nas seguintes áreas:

• Pesquisa científica e participação de seminários de 

revisão de literatura da pós-graduação em periodontia;
• Aperfeiçoamento prático-clínico das técnicas 
periodontais, com ênfase na Biocompatibilização 
radicular, raspagem e alisamento radiculares;
• Atividade didática na clínica da graduação, 
demonstrando a execução :

- das técnicas cirúrgicas periodontais, 
- dos procedimentos básicos - raspagem e alisamento 
radiculares e
- dos procedimentos preventivos - como treinamento do 
paciente manutenção periodontais periódicas.

Concluí o curso de especialização em Periodontia em 
1989 e recebi da Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico da Odontologia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo ( USP- FDCTO) 
o título de Especialista em Periodontia.
Ministrei como professora colaboradora, na Associação 
Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD), no curso 
"Tratamentos Clínicos Integrados" (Dr. Luiz Paulo Restiffe 
de Carvalho).

Sempre buscando a integração do diagnóstico e 
tratamento periodontais em abordagem de tratamento 
interdisciplinar, participo de cursos e estudo matérias 
publicadas sobre medicina periodontal, planejamento 
interdisciplinar e, também, análise da estética 
dento-facial, a qual oferece recursos importantes para o 
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• Especialista em Periodontia pela Universidade de São 
Paulo ( FDCTO ) desde 1989;

• Ministrou o curso “Tratamentos Clínicos Integrados” na 
Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD), 
como professora colaboradora por vários anos;

• Membro da Sociedade Brasileira de Periodontia 
(SOBRAPE) e da Associação Brasileira de Odontologia 
Preventiva (ABOPREV);

• Cursos de aperfeiçoamento em “Cirurgia Plástica 
Periodontal” e “Microcirurgia Plástica Periodontal”, além 
dos cursos na “The American Academy of Periodontology” 
(AAP-EUA) e na “American Academy of Cosmetic 
Dentisty” (AACD - EUA);

• Participa de cursos e estuda matérias publicadas sobre: 
prática da periodontia baseada em evidências científicas; 
medicina periodontal; Halitose; planejamento 
interdisciplinar e, também, análise da estética 
dento-facial, a qual oferece recursos importantes para o 
planejamento de cirurgias periodontais estéticas.

• Curso de Prevenção, Controle e Tratamento de Halitose, 
ministrado pela Profa. Dra. Olinda Tárzia.
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enceramento diagnóstico e planejamento de cirurgias 
periodontais estéticas como as de aumento de coroa 
clínica , aumento de rebordo , entre outras.

Em 1994, a convite do Dr. Robert Gray Coachman, 
integrei a equipe do "Instituto de Odontologia Estética 
e Saúde Oral", onde atuei como periodontista até 1996.

Em "Periodontia Estética" tenho minha formação através 
dos cursos de aperfeiçoamento em "Cirurgia Periodontal 
Estética", ministrados pelo professor Dr. Luiz Alves de 
Lima e "Cirurgia Plástica Periodontal" e "Microcirurgia 
Plástica Periodontal", ministrados pelo professor Glécio 
Vaz de Campos, além dos cursos na "The American 
Academy of Periodontology" (AAP-EUA) e na "American 
Academy of Cosmetic Dentisty" (AACD - EUA).
Sou membro da Sociedade Brasileira de Periodontia 
(SOBRAPE) e da Associação Brasileira de Odontologia 
Preventiva (ABOPREV) e mantenho-me atualizada 
através da leitura de periódicos como "PP & D" , "P R D” e 
revista da APCD e livros de publicação recente e da 
participação contínua de cursos teórico - práticos da área, 
bem como de outros que me habilitam a:

1. Atender pacientes diabéticos;
2. Realizar o diagnóstico e tratamento de halitose;
3. Atuar em odontogeriatria;
4. Avaliar o risco de cáries.


