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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR    
ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  2015-20162015-20162015-20162015-2016    

    
CURSO CURSO CURSO CURSO DEDEDEDE  LICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORAL    

    

 

    Unidade curricular: Unidade curricular: Unidade curricular: Unidade curricular:     

 

Introdução à Periodontologia 
 

Curricular Unit: 

 

Introduction to Periodontics 
 

 

Objetivos da unidade curricObjetivos da unidade curricObjetivos da unidade curricObjetivos da unidade curricular e competular e competular e competular e competências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 carateres);teres);teres);teres);    

 

Os objetivos atingir da unidade curricular:  

. Visa a obtenção de conhecimentos das estruturas periodontais, anatómicas e fisiológicas bem como os seus 

mecanismos de defesa.  

.Visa ainda o conhecimento das doenças periodontais, dos seus fatores etiológicos e dos seus mecanismos 

fisiopatológicos  

 

As competências que desenvolve a unidade curricular:  

.capacidade de reconhecimento de um periodonto saudável  

.capacidade de reconhecimento dos fatores etiológicos, patogenia e semiótica das doenças periodontais  

.capacidade para realizar e registar, em ficha própria, um exame completo e periodontal  

.capacidade de reconhecer um diagnóstico e um prógnóstico  

.capacidade de reconhecer a suscetibilidade à doença periodontal.  
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Achieve the objetives of the course:  

. Aims at obtaining knowledge of the periodontal structures, anatomical and physiological as well as their 

defense mechanisms.  

. seeks further knowledge of periodontal disease, its etiological factors and pathophysiological 

mechanisms of their  

 

The skills that develops the course:  

. ability to recognize a healthy periodontium  

. ability to identify etiologic factors, pathogenesis of periodontal diseases and semiotics  

. ability to perform and record, file card, a complete periodontal examination  

. ability to recognize a diagnosis and prognosis 

. ability to recognize the susceptibility to periodontal disease   
 

 

ConConConConteúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateres):teres):teres):teres):    
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.Estruturas periodontais:Nomenclatura,aspetos anatomicos, histologicos e fisiológogicos da gengiva, osso 

alveolar,ligamento periodontal e cemento 

.Epidemiologia periodontal: índices periodontais 

. Microbiologia periodontal: biofilmes orais, placa bacteriana e tártaro 

.Fluido crevicular: anatomia e histologia do sulco gengival, caracteristicas clínicas e métodos de estudo do 

mecanismo de produção. 

.Sistemas de defesa do periodonto: especifico, não especifico, mecânico e salivar 

.Classificação das doenças periodontais 

.Etiologia das doenças perodontais: fatores determinanates, coadjuvantes e sistémicos gerais 

.Patogenia das doença periodontais: etapas da patogenese, alterações e lesões tecidulares 

.Semiologia das doenças periodontais:Interpretação dos sinais e sintomas, diagnóstico prognóstico 

.Sondagem periodontal: 

.Exame clínico periodontal: prenchimento de fichas clinicas, interpretação dos sinais e sintomas, do diagnóstico e 

prognóstico das doenças periodontais 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Periodontal Structures: Nomenclature, anatomical, histological and phisiological gums, alveolar bone, 
periodontal ligament and cementum  
. Periodontal Epidemiology: periodontal indices  
. Periodontal Microbiology: Oral biofilms, plaque and calculus  
. crevicular fluid: anatomy and histology of the gingival sulcus, clinical characteristics and methods for 
studying the mechanism of production.  
. Defense systems of the periodontium: specific, non-specific, mechanical and salivary  
. Classification of periodontal diseases  
. Etiology of periodotal disease:principal, adjuvant and systemic general factors  
. Pathogenesis of periodontal disease: pathogenesis of stages, changes and tissue damage  
. Semiology of periodontal disease: Interpretation of the signs and symptoms, diagnosis, prognosis  
. Periodontal Probing  
. Examination of periodontal patients: clinical filling in forms, interpreting the signs and symptoms, 
diagnosis and prognosis of periodontal diseases 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):    

 

Newman, M.G., Takey, H.H., Carranza, F.A. (2004) Periodontologia Clínica. (9ª Ed.) Rio Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan  

Lindhe, J., Karring, T., Lang, N.P. (2008). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. (5ª Ed.). Oxford: Editora 

Blackwell Munksgaard 

 

 


