
 
  

 
 

    

 

Módulo 1 | 6, 7 e 8 de Dezembro 19 | 

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PERIODONTAL 
 

NÃO CIRÚRGICO E CIRÚRGICO 
 
 

| DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO | 
 

 

- Diagnóstico periodontal: clínico, radiográfico e avançado  

- Controlo de placa bacteriana pelo clínico: destartarização e  

alisamento radicular - instrumentos e técnicas  

- Controlo de placa bacteriana pelo paciente  

- Utilização de antibióticos  e antissépticos no 

 tratamento periodontal  

- Nova abordagem no tratamento  

periodontal de suporte 

- Apresentação e discussão: casos clínicos  

 

 

| CIRURGIA  PERIODONTAL RESSECTIVA NO TRATAMENTO DA PERIODONTITE | 
 

-  

- Indicações da cirurgia periodontal ressectiva no  

 tratamento da periodontite 

- Técnicas cirúrgicas no sector anterior 

- Técnicas cirúrgicas no sector posterior 

- Abordagem ressectiva de defeitos infra-ósseos 

- Abordagem ressectiva de defeitos de furca 

- Discussão e planificação de casos clínicos 

 

 

| INDICAÇÕES E TÉCNICAS DE SUTURAS EM CIRURGIA PERIODONTAL | 

 

                HANDS ON (modelos animais e frasacos) 

- Prática de técnicas de sutura em cirurgia periodontal ressectiva; 

- Prática de técnicas de cirurgia periodontal ressectiva 

PROGRAMA 

      HANDS ON (frasacos):  
	

- Prática de identificação e afiação de curetas  

- Prática de alisamento radicular 



 
  

 
 

    

 

Módulo 2 | 17, 18 e 19 de Janeiro 20 | 

-  

CIRURGIA PERIODONTAL REGENERATIVA, CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL, 

TRATAMENTO COMPLICAÇÕES BIOLÓGICAS PERI-IMPLANTARES 

 

| CIRURGIA PERIODONTAL REGENERATIVA NO TRATAMENTO DA PERIODONTITE | 
 

- Regeneração tecidular guiada: conceitos e técnicas 

- Regeneração Periodontal utilizando proteínas derivadas da 

matriz de esmalte 

- Abordagem regenerativa de defeitos infra-ósseos e de furca  

- Técnicas cirúrgicas minimamente invasivas para regeneração 

periodontal 

- Regeneração periodontal: outras técnicas  

- Discussão e planificação de casos clínicos 
 

 

 

| TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS LESÕES  

  DE PERI-IMPLANTITE| 
 

- Abordagem ressectiva 

- Abordagem regenerativa 

- Discussão e planificação de casos clínicos 

 

- Técnicas cirúrgicas para o aumento de coroa clinica 

- Técnicas de recolha de enxertos autólogos 

- Técnicas cirúrgicas de aumento de gengiva queratinizada 

- Técnicas cirúrgicas de recobrimento radicular 

- Microcirurgia periodontal: princípios e instrumental 

- Biomateriais na cirurgia plástica periodontal 

- Discussão e planificação de casos clínicos 

 

 

 

  

PROGRAMA 

                HANDS ON (modelos animais e frasacos) 

- Prática de técnicas cirúrgicas periodontais 
minimamente invasivas 

- Manipulação e aplicação de diferentes materiais de 
regeneração 

- Práticas de suturas em cirurgia periodontal 
regenerativa 

 

                 HANDS ON (modelos animais e frasacos) 

- Prática de cirurgia de aumento de coroa clinica 

- Técnicas cirúrgicas de aumento de gengiva queratinizada 

- Técnicas cirúrgicas de recobrimento radicular 

- Manipulação de diferentes biomateriais em cirurgia plástica periodontal 

| CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL | 
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