
PERIODONTIA

ODONTOLOGIA



OBJETIVOS
DO CURSO
A Periodontia evoluiu muito nos últimos anos, 
assumindo um papel de destaque na estética do 
sorriso. Além disso, exige conhecimento sobre     
Medicina Periodontal, diagnóstico das doenças 
periodontais e periimplantares e fatores de risco, 
técnicas   cirúrgicas   regenerativas   e   estéticas, 
novas tecnologias, terapias coadjuvantes e 
Implantodontia.  

O curso de Especialização em Periodontia da 
UP é atualizado e completo, capacitando o 
aluno a se diferenciar e enfrentar os desafios 
da especialidade. O aluno será preparado para 
diagnosticar e tratar as doenças periodontais e 
periimplantares, realizar cirurgias regenerativas e 
estéticas, trabalhar com as tecnologias recentes 
e os melhores biomateriaisdisponíveis, além de 
terapias  coadjuvantes,  como  a  fototerapia,  e 
noções de Implantodontia, possibilitando sua 

diferenciação   profissional.   O curso também 
prioriza a importância da conduta pessoa e 
profissional ética e do constante aprendizado e 
autoavaliação. 

Como diferencial, pode-se destacar o corpo 
docente, comampla experiência no ensino 
da Periodontia;  estrutura  física  moderna   e   
confortável que facilita o aprendizado, incluindo 
laboratórios  e  clínicas  novas; contato   com   
os   mais   recentes  materiais  e  equipamentos  
disponíveis  para tratamentos periodontais e 
regeneração óssea e tecidual, escaneamento 
intrabucal e planejamento digital.

O curso oferece ainda a Capacitação em 
Agregados Plaquetários e Capacitação em 
Cirurgias de Implante, complementando a 
formação do aluno.



PÚBLICO-ALVO
Cirurgiões-dentistas recém-formados, clínicos-gerais e especialistas em 
outras áreas que pretendem desenvolver habilidades na Periodontia e 
trabalhar com tecidos-moles Periodontais e Periimplantares.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
15/11/ 2020 a 30/04/2021

DIAS E HORÁRIOS
Mensal
Segunda, terça e quarta-feira,
 manhã e tarde

MATRIZ CURRICULAR 

918 horas

DURAÇÃO
De 10 de março de 2021 a fevereiro de 2023

UNIDADES
Ecoville

INVESTIMENTO
30 parcelas de R$ 1299,00

COORDENAÇÃO

PAULA PORTO SPADA 
paula.spada@up.edu.br



PAULA PORTO SPADA

Especialista em Periodontia (UFSC), Ortodontia e Odontologia Legal (UP), Mestre em Odontologia Clínica, Doutora 

em Odontologia (UP). Pesquisadora visitante da UNC (Chapell Hill) e da University of Michigan. Membro da Sobrabe. 

Membro do ITI. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1400203003503728 

RANDER MOREIRA MACEDO 

Residência em Implantodontia em Londres. Mestre e Doutor em Reabilitação Oral pela USP com Residência em 

Periodontia no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (USP Bauru). Especialista em Prótese Dentária 

pelo CFO. Membro do International Team for Implantology (Suíça).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2392299414693522

FLÁVIA SUKEKAVA 

Mestre, Doutora e Pós-Doutora em Periodontia pela USP. Membro do ITI.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2392299414693522

GILVAN SPADA

Especialista em Periodontia (Profis-USP), Implantodontia (ABO-PR) e Prótese (UP), Mestre em Odontologia Clínica (UP).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5146426274779835

ANIBAL ABBATE

Especialista em Periodontia, Implantodontia e Prótese. Mestre e Doutor em Periodontia (PUC-PR).

DOCENTES



 » Diagnóstico e tratamento de doenças gengivais, periodontais e perimplantares 
(de acordo com a classificação da AAP e Federação Europeia de 2018);

 » Controle mecânico e químico do biofilme;

 » Tratamento não cirúrgico das periodontites;

 » Tratamento das perimplantites e mucosites;

 » Lesões agudas do periodonto; 

 » Lesões endoperiodontais;

 » Relação das doenças sistêmicas e periodontais;

 » Reavaliação periodontal e periimplantar;

 » Terapia periodontal de suporte;

 » Tratamento cirúrgico das periodontites;

 » Cirurgias ressectivas, mucogengivais e regenerativas;

 » Plástica periodontal e periimplantar;

 » Correção de sorriso gengivoso;

 » Planejamento virtual;

 » Uso de agregados plaquetários;

 » Biomateriais;

PROGRAMA 
DO CURSO



 » Noções de Implantodontia

 » Laboratórios (Raspagem, incisões e suturas);

 » Hands-on;

 » Cirurgias demonstrativas; 

 » Tratamento a pacientes. 

DISCIPLINAS CONEXAS E OBRIGATÓRIAS:

 » Especialidades básicas de interesse à Periodontia;

 » Emergências Médicas;

 » Ética e Legislação / Bioética.

 » Metodologia de Pesquisa;

 » Trabalho de conclusão de curso



METODOLOGIA

DOCENTES

Exposições conceituadas com exercícios 
práticos e estudos de casos e você ainda 
tem simulação de ambientes competitivos 
orientados para objetivos específicos de 
cada disciplina.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1i4UIFQ3xVq1HOE1l49Ns8qBasxL4MWom/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

