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EMENTA 

Técnicas cirúrgicas periodontais. Tratamento de dentes com envolvimento de furca. Terapia 

reconstrutora (RTG e cirurgia plástica periodontal). Ortodontia versus periodontia. Halitose. Bases 

biológicas da medicina periodontal. Inter-relação entre doenças sistêmicas e doença periodontal. 

Genética e periodontia. Terapia periodontal de suporte. 

 

OBJETIVO GERAL 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudar e compreender de forma teórica as estruturas e doenças periodontais Capacitar o aluno a 

diagnosticar e tratar as doenças periodontais; 

2. Promover ao aluno a confiança na prática clínica através do conhecimento de periodontia. 

 

CONTEÚDO 

UNIDADE I - Periodontite como fator de risco para doença sistêmica 

UNIDADE II - A genética relacionada à periodontite 

UNIDADE III - Bases biológicas da medicina periodontal 

UNIDADE IV - Mau hálito 

a) Aspectos socioeconômicos 

b) Etiologia e fisiopatologia 

c) Diagnóstico 

UNIDADE V - Cirurgia periodontal: acesso cirúrgico 

d) Técnicas cirúrgicas no tratamento da bolsa periodontal 
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e) Técnicas de cunha distal 

f) Cirurgia óssea 

g) Orientações gerais para a cirurgia periodontal 

h) Resultado da terapia periodontal cirúrgica 

UNIDADE VI - Terapia mucogengival-cirurgia plástica periodontal 

a) Aumento gengival 

b) Recobrimento radicular 

c) Reconstrução da papila interdental 

d) Procedimentos para aumento de coroa 

e) Rebordo edêntulo defeituoso 

UNIDADE VII - Terapia periodontal regenerativa 

a) Introdução 

b) Confiabilidade das avaliações de regeneração periodontal 

c) Cicatrização da ferida periodontal 

d) Procedimentos regenerativos 

e) RTG 

UNIDADE VIII - Tratamento de dentes com envolvimento de furca 

a) Anatomia 

b) Diagnóstico e diagnóstico diferencial 

c) Terapia  

d) Prognóstico 

UNIDADE IX - Ortodontia e periodontia 

a) Movimento ortodôntico em adultos com problemas periodontais 

b) Fatores específicos associados ao movimento ortodôntico em adultos 

c) Recessão gengival 

d) Cirurgia menores associadas à terapia ortodôntica 

UNIDADE X - Terapia periodontal de suporte (TPS 

a) Definições 

b) Principais paradigmas na prevenção da doença periodontal 

c) Pacientes de risco para periodontite sem TPS 

d) TPS para pacientes com gengivite 

e) TPS para pacientes com periodontite 



 

f) Avaliação contínua dos riscos múltiplos 

g) Objetivos da TPS 

h) TPS na prática diária 

 

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. 

 

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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