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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:     
 

TERAPÊUTICA EM PERIODONTOLOGIA  
 

Curricular Unit: 

 

THERAPY IN PERIODONTOLOGY  
 

 

Objetivos da unidade curriObjetivos da unidade curriObjetivos da unidade curriObjetivos da unidade curricular e competcular e competcular e competcular e competências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 carateres);teres);teres);teres);    
 

Objetivos: O ensino desta unidade curricular tem como objetivos possibiltar aos alunos o desenvolvimento das 
aptidões para a aplicação correta da terapêutica periodontal convencional e a obtenção de conhecimentos e 
compreensão das técnicas que permitam a ajuda na intervenção cirúrgica sobre as patologias periodontais  
 
Competências :  
Ser competente em realizar a técnica mecânica de destartarização e compreender o mecanismo da raspagem 
radicular cega  
Ser competente em todas as técnicas de instrumentação periodontal, tanto supragengival como subgengival, 
utilizando os instrumentos adequados  
Compreender os fundamentos da terapêutica periodontal cirúrgica e das técnicas cirúrgicas periodontais  
 

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

 

Objetives : This unit aims to enable the students to develop skills for the correct application of 
conventional periodontal therapy, allowing knowledge and understanding of the surgical technology in the 
periodontal diseases.  
 
Competences:  
Be competent to perform the mechanical technique of of ultrasonic scaling, and understand the 
mechanism of root planing and curetage.  
Be competent in all techniques of periodontal instrumentation, both supragingival and subgingival using 
appropriate tools  
Understand the fundamentals of surgical periodontal therapy and periodontal surgical techniques  
 

 

ConConConConteúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateres):teres):teres):teres):    
 

1. Terapêutica não cirúrgica das doenças periodontais  
* Aparelhagem e instrumentação  
* Terapêutica mecânica  
* Destartarização  
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* Raspagem radicular cega/raspagem e alisamento radicular e curetagem periodontal  
* Terapêutica química  
* E.N.A.P.  
* Terapêutica das lesões endo-periodontais  
* Ferulização, contenção ou estabilização dentária  
 
2. Terapêutica cirúrgica das doenças periodontais  
* Instrumentação  
* Gengivetomia e gengivoplastia  
* Cirurgia periodontal de retalho  
* cirurgia de acesso  
* cirurgia óssea  
* cirurgia muco-gengival  
* cirurgia regenerativa  
 
3. Terapêutica de urgência em Periodontologia  
 
4. Fase de reavaliação da terapêutica periodontal  
 
5. Fase de manutenção da terapêutica periodontal 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Non-surgical therapy of periodontal diseases  
* Apparatus and Instrumentation  
* Mechanical Therapy  
* Scaling  
* Scaling and root planing and curettage periodontal  
* Chemical Therapeutics  
* Excisional New Attachment Procedure (ENAP)  
* Therapeutic of endo-periodontal lesions  
* Splinting  
 
2. Surgical therapy of periodontal diseases  
* Instrumentation  
* Gingivectomy and gengivoplasty  
*Periodontal flap  
* Acess surgery  
* Osseous surgery  
* Mucogingival surgery  
* Regenerative surgery  
 
3. Emergency therapy in Periodontology  
 
4. Reavaluation phase of periodontal therapy 
 
5. Maintenance phase of periodontal therapy   
 

 

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