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PERIODONTOLOGIA
1. DESCRIÇÃO GERAL DA UC
Curso: Licenciatura em Higiene Oral
ECTS: 3

Ciclo: 1º

2º

3º

Não conferente de grau

Localização no Plano de Estudos: 2º Ano 2º Semestre

Características: Semestral

Anual

Obrigatória

Opcional

Horas de Trabalho: 84 Horas de Contacto: 32 (T:32 TP:-- PL:-- S:-- TC:-- E:-- OT:--)
Horário de funcionamento: Segunda-feira das 8h30-10h30
Horário de apoio pedagógico: segunda-feira das 14h00-17h00

2. OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
Pretende-se que o aluno:
A. Adquira conhecimentos sobre a anatomia e histologia das estruturas do periodonto;
B. Compreenda a placa bacteriana como fator etiológico principal das doenças periodontais. Saiba definir o conceito de
biofilme oral, formação e desenvolvimento da placa baceriana;
C. Saiba e compreenda a histopatologia e imunologia da doença periodontal;
D. Conheça os aspetos epidemiológicos das doenças periodontais assim como compreenda o atual sistema de classificação
das doenças periodontais e as alterações introduzidas ao sistema de classificação anterior;
E. Compreenda e conheça os fatores etiológicos secundários da doença periodontal (locais e sistémicos);
F. Saiba as principais características clínicas e histopatológicas da gengivite, periodontite, doenças periodontais
necrosantes, abcessos e lesões endo-perio;
G. Conheça e compreenda o diagnóstico e o tratamento base das diferentes patologias periodontais;
H. Saiba os fatores de risco da doença periodontal assim como as doenças sistémicas da qual a periodontite é um fator de
risco;
I .Conheça as diferentes fase do tratamento periodontal;
J. Saiba e compreenda as implicações das próteses dentárias no periodonto;
K. Conhecer e compreender a inter-relação entre a periodontologia e a implantologia, ortodontia e reabilitação protética.
3. PRÉ-REQUISITOS (precedências)
Não tem precedências.
4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Anatomia e histologia do periodonto
2. Introdução à microbiologia da doença periodontal.
3. Conceito de biofilme.
4. Factor etiológico principal da doença da doença periodontal.
5. Patogénese da doença periodontal.
6. Conceitos de histopatologia e imunologia da doença peridontal.
7. Epidemiologia das doenças periodontais.
8. Classificação atual das doenças periodontais.
9. Fatores etiológicos secundários da doença periodontal (locais e sistémicos).
10. Saúde Periodontal
11. Gengivite induzida por biofilme.
12. Gengivite não induzida por biofilme.
13. Doenças periodontais necrosantes.
14.Periodontite.
15.Doença periodontal como manifestação de doenças sistémicas.
16. Abcesso periodontal.
17.Lesões endo-periodontais.
18.Fatores de risco da doença periodontal.

Tipologia das horas de contacto: T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminário; TC- Trabalho de Campo; E- Estágio; OT- Orientação Tutorial
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19.Doença periodontal como fator de risco.
20.Fase de diagnóstico periodontal no âmbito do higienista oral. Métodos de diagnóstico clássicos e avançados.
21.Fase Higiénica (controlo mecânico e controlo químico da placa bacteriana).
22.Conceito da fase de reavaliação periodontal.
23.Fase suporte periodontal.
24.Conceitos básicos da fase cirúrgica periodontal. Cirurgia ressetiva, cirurgia regeneradora e cirurgia plástica periodontal.
25.Relação periodontologia e prostodontia no âmbito da prostodontia.
26.Relação periodontologia e ortodontia no âmbito da prostodontia.
27.Relação periodontologia e implantologia no âmbito da prostodontia.
5. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
Lindhe J., Lang N, Karring T.- Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Munkgaard. 6º ed. 2015
6. MÉTODOS DE ENSINO
As aulas serão apresentadas através de computador com recurso a um projetor de vídeo.
O conteúdo das aulas será disponibilizado através da plataforma e-learning.
No início de cada aula serão feito um questionário interativo on-line onde irá ser abordado e revisto o conteúdo da aula
anterior.
Serão realizados exercicíos e esclarecimento de dúvidas com os alunos, no decorrer das aulas.
Será disponibilizada a bibliografia e artigos de relevância científica em cada uma das aulas.
7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Modalidade de avaliação: Avaliação contínua
Avaliação por exame final
Avaliação mista
Descrição: Avaliação contínua com base em 2 frequências escritas. Cada frequência vale 50% na avaliação final (1º teste
50% + 2º teste 50% = 100% avaliação final).
Em caso de reprovação na avaliação contínua, os alunos serão sujeitos a exame final oral valendo este 100%.
Os alunos que não faltarem a mais de 10% das aulas teóricas terão uma bonificação de 0,3 valores na nota final da unidade
curricular.
8. DOCENTES (assinalar o regente)
Prof. Doutor Paulo Mascarenhas
Dr. João Miguel Gomes
9. LÍNGUA(S) DE ENSINO
Português
Inglês
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