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EMENTA 

Interação parasita-hospedeiro. Interpretação radiográfica periodontal e exame periodontal. 

Gengivite e periodontite. Processos agudos do periodonto. Filosofia de tratamento de bolsas 

periodontais. Prognóstico periodontal. Lesões endo-perio. Terapia oclusal. Controle químico e 

mecânico. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Capacitar o aluno para a realização de procedimentos clínicos relacionados à periodontia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudar e compreender de forma teórica as estruturas e doenças periodontais através das 

literaturas específicas de periodontia;  

Diagnosticar e tratar as doenças periodontais;  

Promover confiança na prática clínica através do conhecimento de periodontia. 

  

CONTEÚDO 

UNIDADE I - Interação parasita e hospedeiro na doença periodontal. 

1. Início e progressão da doença periodontal 

2. Interação entre o parasita e o hospedeiro 

 

1- UNIDADE II - O abcesso periodontal. 

1. Classificação. 

2. Prevalência. 

3. Patogênese e histopatologia 

4. Microbiologia 

5. Diagnóstico 

6. Tratamento e complicações 



2- UNIDADE III -  Exame de pacientes com doença periodontal 

1. Sintomas da doença periodontal 

 

a) UNIDADE IV - A gengiva, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar 

1. Diagnóstico das lesões periodontais 

2. Condições de higiene oral 

 

3- UNIDADE V - Gengivite e periodontite 

1. Doenças gengivais induzidas pela placa 

2. Doenças gengivais não induzidas pela placa 

3. Periodontite crônica e agressiva 

4. Doença periodontal necrosante 

5. Diagnóstico diferencial de tumores e cistos do periodonto 

 

4- UNIDADE VI - Plano de tratamento 

1. Detecção da doença periodontal 

2. Diagnóstico 

3. Plano de tratamento 

4. Terapia inicial 

5. Reavaliação 

6. Terapia adicional 

7. Terapia periodontal de manutenção 

 

5- UNIDADE VII - Terapia periodontal associada à causa 

1. Objetivos da terapia periodontal inicial associada à causa 

2. Métodos da terapia periodontal inicial associada à causa 

3. Cicatrização após a terapia inicial associada à causa 

4. Avaliação do efeito da terapia inicial associada á causa 

 

6- UNIDADE VIII - Endodontia e periodontia 

1. Influência das condições patológicas da polpa sobre o periodonto 

2. Manifestações da lesões endodônticas agudas no periodonto 

3. Impacto das medidas de tratamento endodôntico sobre o periodonto 

4. Influência das reabsorções radiculares externas 

5. Influência da doença periodontal na condição pulpar 

6. Influência das medidas de tratamento periodontal sobre a polpa 

7. Considerações sobre diagnóstico diferencial 

8. Estratégias de tratamento para lesões endodônticas e periodontais combinadas 

9. Trauma oclusal 

10. Definição e terminologia 

11. Trauma de oclusão e doença periodontal associada à placa 

 



7- UNIDADE IX - Terapia oclusal 

1. Características clínicas do trauma oclusal 

2. Mobilidade dentária excursão coronária/deslocamento radicular 

3. Tratamento da mobilidade dentária aumentada 

 

8- UNIDADE X - Controle mecânico da placa supragengival 

1. Importância da remoção da placa supragengival 

2. Autocontrole da placa 

 

9-  UNIDADE XI - O uso de anti-sépticos na terapia periodontal 

3. O conceito de controle químico da placa supragengival 

4. Agentes químicos de controle de placa 

5.  

UNIDADE XII - Filosofia de tratamento das bolsas periodontais e prognóstico 

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes;  

- Motivação com leituras, 

- Exposição oral / dialogada; 

- Discussões, debates e questionamentos;  

- Leituras e estudos dirigidos;  

- Atividades escritas individuais e em grupos;  

- Apresentações de seminários; 

- Realização de exame clínico e radiográfico em pacientes; 

- Confronto com a realidade (aulas práticas); 

- Diagnóstico, planejamento e execução de tratamentos na clínica escola de odontologia. 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas teóricas do conteúdo ministrado; 

Atividades avaliativas práticas na clínica escola de odontologia da UniRV; 

Dedicação e participação nas aulas teóricas e práticas. 
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