FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Periodontologia
Curricular Unit:
Periodontology

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Marta Mendonça Moutinho Relvas

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Ser competente em identificar os diversos tipos de mucosas da cavidade oral.
Ser competente em identificar os diversos tecidos do periodonto.
Ter conhecimentos anatómicos, histológicos, fisiológicos, imunológicos e microbiológicos do
periodonto.
Ser competente em realizar e registar em ficha apropriada, o exame do periodonto e das
mucosas da cavidade oral.
Ter conhecimentos dos elementos constituintes do exame periodontal e o registo de dados,
incluindo a medição da profundidade dos sulcos gengivais e das bolsas periodontais e da altura
da gengiva queratinizada e da gengiva aderente. Assim como a identificação da linha mucogengival.
Ter conhecimentos da epidemiologia periodontal.
Ser competente na realização e utilização dos diversos índices periodontais.
Ter conhecimentos da etiologia da doença periodontal.
Ter conhecimentos dos sinais, sintomas e dos factores desencadeantes, predisponentes e
sistémicos das doenças periodontais.
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Objectives of the curricular unit and competences to be developed
To be competent in identifying the various types of oral mucosa.
To be competent in identifying the various tissues of the periodontium.
To have knowledge of anatomical, histological, physiological, immunological and microbiological
periodontal.
To be competent to perform and record in proper form, the examination of the periodontium
and mucous membranes of the oral cavity.
To have knowledge of elements of the periodontal examination and recording of data, including
measuring the depth of the gingival sulcus and periodontal pockets and the height of keratinized
gingiva and gingival adherent. Just as the identification of mucus-gingival line.
To have knowledge of periodontal epidemiology.
To be competent in the creation and use of various periodontal indices.
To have knowledge of the etiology of periodontal disease.
To have knowledge of the signs, symptoms and triggers, and predisposing systemic periodontal
diseases.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
1. Introdução ao estudo da Periodontologia
2. Periodonto São
3. Sondagem Periodontal
4. Epidemiologia Periodontal
5. Sistemas de defesa do Peridonto
6. Etiologia das doenças Periodontais

Syllabus
1. Introduction to the study of Periodontology
2. Periodontium healthy
3. Periodontal probing
4. Periodontal epidemiology
5. Defense systems of periodontal
6. Etiology of Periodontal Diseases
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Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Lindhe J., Karring T., Lang NP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral 6ª Ed. Editora Nova
Guanabara, Lda 2018
Carranza. Periodontia Clínica, 11º edição, 2012

O regente: (data e nome completo):
02/09/2021, Marta Mendonça Moutinho Relvas
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