
Especialização em Endodontia 

Duração: 24 meses 

Dias da semana: 3º a 6º tarde e noite 

Carga horária total: 880 horas 

Valor: 24x  R$ 1200,00 (para pagamento em dia: R$ 1140,00, para ex aluno: R$ 

960,00) 

Vagas: 12 

Natureza: Teórico/ Laboratorial/ Clínico 

Taxa de inscrição: R$ 100,00 

Conteúdo do curso: 

 Aspectos microbiológicos e diagnóstico endodôntico; 

 Instrumentos endodônticos,  

 Anestesiologia aplicada à Endodontia,  

 Farmacologia aplicada à Endodontia;  

 Sedação voltada à prática endodôntica;  

 Radiologia aplicada à Endodontia;  

 Anatomia endodôntica e abertura coronária;  

 Odontometria;  

 Irrigantes endodônticos;  

 Medicação intracanal;  

 Preparo do canal radicular;  

 Obturação do canal radicular;  

 Tratamento das alterações da polpa dentária;  

 Tratamento da periodontite apical;  

 Retratamento do canal radicular;  

 Traumatismo alvéolo-dentário;  

 Avaliação do insucesso e tratamento de acidentes e complicações em 

endodontia; 

 Cirurgia parendodôntica;  

 Restauração do dente tratado endodonticamente e provisório;  

 Clareamento do dente tratado endodonticamente;  

 Laser voltado à prática endodôntica; 



 Documentação fotográfica voltada à prática endodôntica;  

 Tecnologia na Endodontia; 

 Emergências médicas em Odontologia;  

 Bioética Ética e legislação odontológica;  

 Metodologia científica.  

 

Técnicas abordadas: 

 Diagnóstico endodôntico (testes de sensibilidade e vitalidade pulpar); 

 Odontometria eletrônica (localizadores apicais);  

 Instrumentação dos canais radiculares com rotação recíproca e contínua; 

 Obturação por condensação lateral e termoplastificação;  

 Avaliação e proservação do paciente com traumatismo dento-alveolar. 

 

Certificação: 

 O certificado de Especialista em Endodontia 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. 

 


