Periodontia




Conhecimentos: Diagnosticar, planejar, executar e
acompanhar o tratamento de pacientes com Doenças Gengivais,
Periodontais e Perimplantares.

Habilidades: Esse curso possibilita ainda que o aluno realize
cirurgias de manejo de tecidos moles para resolução de
problemas estéticos mucogengivais, periodontais e
perimplantares.
Atitudes: Estimular o aluno a procurar o conhecimento e desta forma
aprimorar suas atitudes no desenvolvimento de uma prática clínica de alto
padrão técnico-científico.

Descrição do curso
O curso visa desenvolver habilidades para o diagnóstico e tratamento das doenças
periodontais e perimplantares, além de resolver problemas estéticos com técnicas
inovadoras. O objetivo é habilitar o estudante a diagnosticar, planejar, executar e
acompanhar o tratamento de pacientes com doenças gengivais, periodontais e
perimplantares.

Diferenciais


O curso de Especialização em Periodontia da Universidade Positivo existe há mais
de 10 anos, proporcionando ao profissional o aprimoramento de técnicas cirúrgicas
inovadoras.



Boa parte das aulas acontecerá no laboratório e clínica e por meio da associação
entre a teoria e a prática.

Mercado de trabalho

O mercado de trabalho em Periodontia é promissor, pois a especialidade está entre uma
das mais procuradas pelo público. Um profissional da área poderá trabalhar com a saúde
das gengivas e dos ossos que sustentam os dentes, realizando raspagens, cirurgias e outros
procedimentos.



Diagnóstico e tratamento de doenças gengivais, periodontais e
perimplantares;
 Controle mecânico e químico do biofilme dental;
 Tratamento não cirúrgico das periodontites;
 Tratamento das perimplantites e mucosites;
 Lesões agudas do periodonto;
 Lesões endoperiodontais;
 Inter-relação das doenças sistêmicas e periodontites;
 Fase da reavaliação;
 Tratamento cirúrgico das periodontites;
 Cirurgias ressectivas;
 Cirurgias mucogengivais / plástica periodontal;
 Correção de sorriso gengivoso;
 Cirurgia de reposicionamento labial;
 Cirurgias regenerativas;
 Cirurgia plástica perimplantar;
 Bichectomia com segurança;
 Terapia periodontal de suporte;
 Biomateriais;
 Introdução às técnicas de cirurgias avançadas;
 Laboratório de raspagem, suturas e incisões;
 Cirurgias demonstrativas;
 Tratamento em pacientes;
 Técnicas cirúrgicas abordadas em aulas teóricas;
 Uso de agregados plaquetários;
 Planejamento virtual.
Disciplinas obrigatórias e conexas
 Microbiologia;
 Imunologia e genética;
 Terapêutica medicamentosa aplicada;
 Ética e legislação odontológica;
 Trabalho de Conclusão de Curso.

Carga horária total: 856 Horas

