
Especialização em Periodontia e Implantodontia 

Duração: 30 meses 

Dias da semana: 4º a sábado, manhã, tarde e noite 

Carga horária total: 2021 horas 

Valor: 30 x R$1480,00 (para pagamento em dia: R$ 1406,00, para ex aluno: R$ 

1184,00) 

Vagas: 12 

Natureza: Teórico/ Laboratorial/ Clínico 

Taxa de inscrição: R$ 100,00 

Conteúdo do curso: 

 Anatomia, fisiologia e histologia do periodonto 

 Evolução científica em Periodontia 

 Diagnóstico e classificação das doenças periodontal e peri-implantar 

 Tratamento não cirúrgico das doenças periodontal e peri-implantar 

 Tratamento cirúrgico das doenças periodontal e peri-implantar 

 Terapia de suporte periodontal e peri-implantar 

 Procedimentos regenerativos periodontal e peri-implantar 

 Recobrimento radicular 

 Cirurgia plástica periodontal e peri-implantar 

 Procedimentos de gengivectomia, cunha e tratamento de furca 

 Instalação de implantes 

 Diagnóstico por imagem em Periodontia 

 Transcirurgia 

 Interrelações 

 Histórico dos implantes 

 Princípios Fundamentais da Osseointegração 

 Princípios de Cirurgia 

 Reparação das feridas 

 Controle de infecção na prática cirúrgica 

 Anatomia aplicada a implantodontia 

 Farmacologia aplicada a implantodontia 

 Exames de imagem e complementaresControle de Infecção na Prática Cirúrgica 



 Princípios de oclusão 

 Planejamento cirúrgico-protético em implantodontia 

 Emergências médicas 

 Controle da dor e sedação 

 Indicações e Contraindicações em Implantodontia 

 Sistemas de Implantes 

 Biomateriais 

 Cirurgia guiada 

 Implantes zigomáticos 

 Técnicas de reconstrução óssea 

 Enxertos ósseos 

 Regeneração tecidual e óssea guiada 

 Técnicas cirúrgicas visando a estética peri-implantar 

 Implante e temporização imediata 

 Carga Imediata 

 Prótese sobre implantes (unitárias, parciais e totais) 

 Condicionamento tecidual 

 Técnicas de Moldagem em Prótese sobre Implante 

 Complicações e Sequelas em Implantodontia 

 Terapia de manutenção dos implantes 

 

Certificação: 

 O certificado de Especialista em Periodontia e Implantodontia será expedido pela 

Faculdade Herrero, instituição de ensino superior regulada pelo MEC (conceito 4 para o 

curso de Odontologia), apta a expedir tal certificação. No certificado irá constar: Área 

de conhecimento do curso; histórico escolar, relação das disciplinas, carga horária, nota 

ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas 

responsáveis; período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de 

efetivo trabalho acadêmico; título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e 

nota ou conceito obtido; declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as 

disposições da presente Resolução; e citação do ato legal de credenciamento da 

instituição. O certificado terá validade nacional. 

 



 


