
• Anatomia, histologia e fisiologia do complexo periodontal e peri-implantar

• Conceitos estéticos aplicados ao exame facial

• Conceitos biológicos relevantes à prática clínica: espaço biológico e biótipo 
periodontal

• Instrumentos, suturas, hemostasia e terapêutica em cirurgia plástica peri-
odontal e peri-implantar

• Terapêutica medicamentosa contemporânea aplicada as cirurgias plásticas 
periodontais e peri-implantares

• Aumento estético e funcional da coroa clínica com osteotomia

• Correção do sorriso gengival severo

• Remoção de pigmento melânico gengival

• Abordagem de área doadora e receptora: considerações anatômicas e 
racionalidade na indicação da técnica
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CURSO CLÍNICO 
AVANÇADO DE MANIPULAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 
TECIDUAL PERIODONTAL E PERI-IMPLANTAR 

PROIMPERIO - FORTALEZA - ICEO

• Critérios de seleção da área doadora para obtenção de enxertos de tecidos 
moles

• Enxerto gengival livre: indicações e técnicas cirúrgicas

• Fatores de prognóstico para previsibilidade de resultados em recobrimento 
radicular

• Etiopatogênese das recessões gengivais: fatores causais e predisponentes

• Classificação das recessões gengivais

• Retalhos pediculados: indicações, vantagens e técnicas para elaboração

• Técnicas cirúrgicas para o recobrimento de recessões unitárias e múltiplas

 • Técnicas cirúrgicas para o tratamento de recessões unitárias rasas,  
          moderadas e profundas

 • Técnicas cirúrgicas para o tratamento de recessões múltiplas
          adjacentes: abordagem lateral e frontal

• Critérios de sucesso para recobrimento radicular e protocolos terapêuticos 
para tratamentos de lesões cervicais não cariosas

 • Critérios para pré-determinação da junção cemento-esmalte
          em lesões cervicais

• Deslocamento coronal do retalho: recobrimento radicular unitário sem en-
xerto de tecido conjuntivo

• Recobrimento radicular: associação do enxerto gengival livre com tecido 
conjuntivo subepitelial

• Uso do tecido conjuntivo subepitelial na otimização das próteses implanto-
suportadas

• Correção das deformidades de rebordo

• Enxerto de tecido conjuntivo: modificação e conversão do biótipo tecidual

• Técnicas minimamente invasivas para restauração alveolar imediata

• Riscos e benefícios associados à terapia do implante imediato

• Regra dos 5 triângulos: protocolo terapêutico para implantes imediatos pre-
visível e de alto impacto na excelência clínica

• Reconstrução do alvéolo com implante imediato e enxerto de tecido conjun-
tivo: sobretratamento ou um protocolo previsível e duradouro?

• Vantagens biológicas e otimização do tempo clínico na aplicação do proto-
colo terapêutico para o implante imediato

• Manobras cirúrgicas para Reconstrução de rebordo peri-implantar

 • Reconstrução tecidual simultânea ao procedimento implantodôntico
          uso combinado ou não de biomateriais

• Levantamento de seio com brocas neurocirúrgicas e implantes imediatos

• Reconstrução da papila interdental associada à ortodontia e à prótese: 
abordagem multidisciplinar

• Técnicas não-cirúrgicas para manipulação tecidual

 • Temporização imediata: critérios e evidências cientificas para
          o manejo da zona critica e subcrítica peri-implantar

• Alternativa cirúrgica aos enxertos autógenos, quando e como podemos 
utilizar de forma previsível e bem sucedida

• Laboratórios e hands-on para aplicação e aprimoramento das técnicas 
aprendidas em sala de aula, com manequins desenhados pela equipe de 
professores
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METODOLOGIA E MATERIAIS

ATIVIDADE LABORATORIAL

ATIVIDADE CLÍNICA

• Teórico

• Clínico (atendimento com pacientes)

• Laboratorial (hands on)

• Demonstrativo (vídeos)

• Interativo (discussões clínicas)

• Para esta atividade, os materiais de consumo serão fornecidos pelas  
empresas parceiras (fio de sutura, lâminas, biomateriais, implante para  
treinamento, etc)

• Equipamentos, motores de implante e kits cirúrgicos (implante) serão 
fornecidos pela escola

• Todos os protocolos terapêuticos serão treinados em manequins 
específicos para a correta fixação dos conteúdos vistos em aulas

• Pacientes já estarão previamente triados para as cirurgias

• Possibilidade de trazer pacientes do próprio consultório para realização 
do caso

• Lista de material será fornecida no primeiro dia do curso (o material      
de consumo deverá ser adquirido pela turma)

• Grupo de professores amplamente presentes na clínica e com o máximo 
de suporte aos alunos durante os procedimentos

DIFERENCIAIS

Em todos os módulos do curso serão oferecidos coffee-breaks
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