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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

 

1.1. Nome do Curso: Especialização em Implantodontia. 

1.2. Regional: Goiânia 

1.3. Unidade Acadêmica: Faculdade de Odontologia da UFG. 

1.4. Classificação: (    ) novo ( X ) consolidado (     ) eventual 

1.5. Coordenador: Prof. Dr. João Antonio Chaves de Souza 

E-mail: joaoacsouza@gmail.com 

Telefone: (62) 983301503 (Celular). 

1.6. Subcoordenador: Prof. Dr. Ricardo Alexandre Zavanelli 

E-mail: ricardo_zavanelli@ufg.br 

Telefones: (62) 9639 7979 (Celular). 

1.7. Secretária responsável pelo curso: Sra. Daniela Peixoto de Carvalho 

E-mail: pc.daniela@hotmail.com 

Telefones: (62) 999041771 (Secretaria); (62) 32096062. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

O projeto do Curso de Especialização em Implantodontia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás se justifica pela alta demanda de 

pacientes com necessidades de reabilitação com implantes que procuram o serviço 

odontológico da FO-UFG. Considerando ainda que o curso regular de graduação em 

Odontologia da FO-UFG não provém soluções protéticas com os implantes a todos 

estes pacientes. 

Vale ressaltar que os custos para a realização do tratamento no curso de 

especialização são bastante inferiores aos praticados nas clínicas privadas da região 

centro-oeste, o que beneficia a população que não teria acesso à reabilitação bucal com 

implantes em clínicas particulares. Os custos são necessários para a compra dos 

implantes, componentes relacionados aos implantes (análogos, transferentes, pilares, 

cicatrizadores) e das próteses sobre implantes, cujos serviços e componentes não são 

disponibilizados de forma gratuita pelo Serviço Único de Saúde (SUS) na FO-UFG. 

Para esse controle de pagamento oriundo dos pacientes, será firmado convênio com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE-UFG). 

Devido a alta de demanda de pacientes com necessidade de reabilitação bucal, 

existe procura constante pela educação continuada em cursos de especialização pelos 



Cirurgiões-Dentistas. O Curso de Especialização em Implantodontia (cuja equipe de 

professores é formada em sua maioria por professores do quadro efetivo da FO-UFG, 

com titulação de doutorado reconhecida pelo Ministério da Educação) irá auxiliar na 

solidificação da pós-graduação “Lato Sensu” da FO-UFG como centro de referência 

na área de reabilitação bucal com implantes e mantendo a articulação com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3. OBJETIVOS DO CURSO: 

 

3.1. Capacitar os profissionais com conhecimentos teóricos e práticos necessários para 

a realização de procedimentos cirúrgicos e protéticos reabilitadores relacionados com 

implantes e próteses sobre implantes. O curso é fundamentado em princípios da área de 

implantodontia e prótese dentária, objetivando o atendimento e tratamento de pacientes 

com necessidades de reabilitação bucal, dentro de princípios éticos e embasados em 

evidências científicas. 

3.2. Oferecer tratamentos odontológicos visando a resolução de problemas decorrentes 

de perdas dentárias, utilizando implantes e demais procedimentos cirúrgicos e 

protéticos associados. 

3.3. Realizar uma integração entre os pacientes atendidos no curso de graduação em 

Odontologia da FO-UFG, provendo uma alternativa de tratamento envolvendo a 

reabilitação bucal com implantes osseointegrados. 

3.4. Viabilizar o acesso de discentes do curso de graduação em Odontologia, 

possibilitando o acompanhamento de casos de maior complexidade em relação aos 

oportunizados no curso de graduação, através de atividades de estágio, conforme 

regulamentação própria. 

3.5. Viabilizar o acesso de discentes do programa de pós-graduação “Stricto Sensu”, 

como forma de iniciá-los na docência e orientação de alunos, através de atividades de 

estágio curricular. 

3.6. Servir de campo de prática para atividades de pesquisa e extensão. 

 

4. METODOLOGIA: 

O curso ocorrerá em cinco etapas concomitantes, com avaliações constantes do 

rendimento e aferição do conhecimento: 

4.1. Desenvolvimento teórico. 



4.2. Demonstração e treinamento laboratorial. 

4.3. Demonstração e atendimento clínico supervisionado. 

4.4. Apresentação de seminários. 

4.5. Apresentação de caso clínico 

Assim, o curso se desenvolverá inicialmente com aulas teóricas de forma 

expositiva (para que o aluno possa aprender a metodologia de planejamento dos casos 

de reabilitação bucal com implantes osseointegrados e tratamento dos casos), 

apresentando noções básicas e fundamentais de cirurgia, prótese, periodontia e 

implantodontia propriamente dita. Dessa forma, em segundo momento, iniciaremos as 

atividades de treinamento laboratorial e de atendimento clínico, onde o planejamento 

será realizado com a equipe multidisciplinar e altamente qualificada presente no curso. 

Aulas teóricas expositivas de áreas associadas à implantodontia também serão 

ministradas, como forma de integrar a especialidade. Assim, os alunos terão aulas de 

anatomia, histologia, imaginologia, farmacologia e anestesiologia, como forma de 

viabilizar o tratamento integrado em uma reabilitação bucal que envolverá implantes. 

As aulas iniciais serão expositivas e à medida que o conteúdo programático é 

desenvolvido, os alunos são constantemente avaliados com a apresentação de 

seminários, discussão de casos clínicos e avaliações teóricas. 

Vale ressaltar que todo embasamento teórico será desenvolvido para que num 

segundo momento, ocorra o treinamento do que foi exposto em aula teórica e o aluno 

possa em laboratório, após demonstração por vídeos e/ou pela equipe de professores, 

realizar seu treinamento de todas as fases do atendimento clínico, sendo desenvolvidas 

e treinadas em ambiente laboratorial, com o objetivo de minimizar todas as dúvidas que 

eventualmente possam surgir no momento em que o aluno esteja atendendo 

efetivamente o paciente. 

O terceiro momento do curso envolverá o atendimento dos pacientes. Os 

pacientes serão previamente triados pela equipe de professores, para que em seguida 

haja um momento de planejamento dos casos. Alguns casos serão selecionados e os 

docentes realizarão demonstração ao vivo dos protocolos cirúrgicos e protéticos de 

atendimento e tratamento dos pacientes, para que posteriormente à exposição teórica, 

demonstração e treinamento laboratorial, demonstração clínica, os alunos sejam 

capazes de planejar e atuar no tratamento de pacientes com necessidades de reabilitação 

bucal. 



Ao mesmo tempo em que ocorre a exposição teórica, treinamento laboratorial e 

atendimento clínico dos pacientes, os alunos terão aulas teóricas com outros professores 

de disciplinas relacionadas ao curso (emergências médicas, ética e legislação 

odontológica, bioética, biossegurança, metodologia científica), disciplinas obrigatórias 

e necessárias à formação humanística preconizada no curso. 

A finalização do curso ocorrerá com a apresentação de caso clínico 

desenvolvido durante o curso e para isso, será estabelecida uma banca examinadora, 

cujo aluno fará a sua defesa junto à banca. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO: 

 

O curso será oferecido de forma modular. Serão 4 módulos sendo os 3 primeiros com 

duração de 6 meses cada e o último com duração de 8 meses, perfazendo o total de 26 

meses de curso. 

 

5.1. Público Alvo: Cirurgiões-Dentistas. 

 

5.2. Carga Horária Total: 1024 horas de aulas teóricas, laboratoriais e clínicas. 

 

5.3. Tipo de Ensino: ( X ) Presencial. (   ) Semipresencial. (   ) À Distância. 

 

5.4. Período do Curso: O curso apresenta periodicidade mensal, com início previsto 

para o dia 16/09/2020 e término previsto para o dia 15/08/2025, perfazendo 26 meses 

cada turma.  
 

5.5. Período de realização das turmas: 

Turma 1:  16/09/2020 a 29/10/2022 

Turma 2:  16/02/2022 a 30/03/2024 

Turma 3:  10/07/2023 a 15/08/2025 

 

5.6. Número de Vagas: 60 alunos (sendo 20 alunos por entrada), respeitando os 10% 

destinados aos servidores da UFG. Assim, todo planejamento financeiro do curso será 

realizado tendo em vista que 18 alunos pagantes por turma. 

 



5.7. Turno:  

Quarta-Feira: 14:00-22:00 (8h)  

Quinta-Feira: 8:00-18:00 (8h) 

Sexta-Feira: 8:00-18:00 (8h) 

Sábado: 8:00-18:00 (8h) 

 

Total: 32 horas (módulo) X 26 meses = 832 horas + 192 horas = 1024 horas 

 

Ressalta-se que após início das atividades de atendimento clínicos dos pacientes 

(a partir do terceiro mês do curso), será acrescentado mais dois períodos de 04 horas às 

sextas-feiras de cada mês (192 horas) na disciplina de Implantodontia Clínica para 

otimizar o atendimento dos pacientes. 

 

5.8. Local de realização: O curso será desenvolvido nas dependências da Faculdade 

de Odontologia da UFG e abrangerá salas de aula, centro de radiologia e de esterilização 

e clínicas ambulatoriais. 

 

6. GESTÃO FINANCEIRA 

 

6.1 Previsão de Recurso financeiro: ( X ) sim (     ) não 

 

6.2. Tipo de recurso: ( X ) Autofinanciado (    ) Contrato (    ) Convênio (    ) Termo 

de Cooperação 

                                    (    ) Outros__________________________________________ 

 

6.3. Gestor financeiro: 

Fundação: ( X ) FUNAPE (    ) RTVE (    ) FUNDAHC 

 

7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO: 

 

7.1. Processo Seletivo: o processo de seleção, inscrição e matrícula será executado de 

acordo com o Edital de seleção elaborado pela Coordenação do curso e aprovado pela 

Unidade Acadêmica responsável. 



7.2. Sistema de avaliação: Os alunos são constantemente avaliados com a 

apresentação de seminários, discussão e apresentação de casos clínicos. A finalização 

do curso ocorrerá com a apresentação de caso clínico, que serão desenvolvidas ao longo 

de todo o curso e para isso, será estabelecida uma banca examinadora, cujo aluno fará 

a sua defesa junto à banca. 

 

7.3. Critérios para obtenção do certificado de especialização: O curso emitirá 

certificado de especialização a que farão jus os alunos que tiverem frequência de pelo 

menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista, aproveitamento 

aferido em processo formal de avaliação equivalente a no mínimo 70% (setenta por 

cento) e aprovação na apresentação de caso clínico, que será apresentada oralmente 

frente a uma banca examinadora previamente estabelecida pela coordenação. 

 

7.4. Cronograma de Realização de Disciplinas (preenchimento obrigatório) 

 



 

 

DISCIPLINA Turma 1: período de 
realização 

Turma 2: período de 
realização 

Turma 3: período de 
realização 

1. Metodologia científica (60h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

2.Ética e legislação odontológica (30h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

3.Bioética (15h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

4.Biossegurança (12h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

5.Emergências médicas em Odontologia (16h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

6.Anatomia aplicada à Implantodontia (12h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

7.Histologia, fisiologia e patologia bucal (08h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

8.Imaginologia (08h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

9.Anestesiologia (12h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

10.Periodontia (08h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

11.Farmacologia (08h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

12.Fundamentos de técnica cirúrgica (64h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

13.Procedimentos cirúrgicos avançados (32h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

14.Prótese dentária (112h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

15.Implantodontia (112h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Fevereiro/2022 a Março/2024 Julho/2023 a Agosto/2025 

16.Implantodontia clínica (cirurgia e prótese)* (515h) Setembro/2020 a Outubro/2022 Agosto/2023 a Setembro/2025 Julho/2023 a Agosto/2025 



 

7.5 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Disciplinas Carga Horária Docente Responsável e 

Participantes (nome completo e sem abreviações) 

Titulação CPF de docente 

externo à UFG 

IES onde 

está atuando T P Total P/ docente 

Metodologia do trabalho científico  30 30 60 60 Pedro Paulo Chaves de Souza (Responsável) Doutor - UFG 

Ética e legislação odontológica 30 00 30 30 Mauro Machado do Prado (Responsável) Doutor - UFG 

Bioética 15 00 15 15 Mauro Machado do Prado (Responsável) Doutor - UFG 

Biossegurança 08 04 12 08 Sandra Aragão de Almeida Sasamoto (Responsável) Mestre - UFG 

Emergências médicas  08 08 16 16 Robson Rodrigues Garcia (Responsável) Doutor - UFG 

Anatomia aplicada à Implantodontia 08 04 12 12 Rhonan Ferreira da Silva (Responsável) Doutor - UFG 

Histologia, fisiologia e patologia bucal 04 04 08 08 Pedro Paulo Chaves de Souza (Responsável) Doutor - UFG 

Imagiologia 04 04 08 08 Fernanda Paula Yamamoto (Responsável) Doutor - UFG 

Anestesiologia 12 00 12 12 Robson Rodrigues Garcia (Responsável) Doutor - UFG 

Periodontia 04 04 08 08 Luis Fernando Naldi Ruiz (Responsável) Doutor - UFG 

Farmacologia 08 00 08 08 Robson Rodrigues Garcia (Responsável) Doutor - UFG 

Fundamentos de técnica cirúrgica 32 32 64 64 João Antonio Chaves de Souza (Responsável) Doutor - UFG 

Procedimentos cirúrgicos avançados  16 16 32 32 Luiz Fernando Naldi Ruiz (Responsável) Doutor - UFG 



Prótese dentária 56 56 112 112 Ricardo Alexandre Zavanelli (Responsável) Doutor - UFG 

Implantodontia (Cirurgia) 28 

28 

28 

28 

56 

56 

56 

56 

João Antonio Chaves de Souza (Responsável) 
 
Wagner Nunes de Paula  

Doutor 
 

Doutor 

- 
 

778.089.081-34 

UFG 
 

Clínica 

Implantodontia Clínica 00 515 515  João Antonio Chaves de Souza (200h) 
 
Ricardo Alexandre Zavanelli (220h) 
 
Robson Rodrigues Garcia (64h) 

 
Luis Fernando Naldi Ruiz (60h) 

 
Wagner Nunes de Paula (240h) 
 
Flavia Zardo Trindade (60h) 
 
Leandro de Carvalho Cardoso (100h) 
 
Cassiano Costa Silva Pereira (60h) 
 
Rafael Pacheco Rodrigues dos Santos (120h) 
 
Luiz Guilherme Freitas de Paula (60h) 
 
Lucas Amaral Fontanari (48h) 

 
Sandro Rafael Pereira de Freitas (100h) 
 
Maurício Andres Tinajeiro Aroni (24h) 
 
Daniel Saddi Domingues (80h) 
 
Gabriela Pereira de Resende (20h) 
 
Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira (20h) 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor  
 

Doutor  
 

Doutor  
 

Doutor  
 

Doutor 
 

Especialista  
 

Doutor  
 

Doutor  
 

Especialista 
 

Doutor 
 

Mestre 
 

Mestre 
 

Doutor 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
778.089.081-34 

 
294.429.978-66 

 
709.639.751-53 

 
049.986.824-23 

 
033.239.72112 

 
339.811.568-38 

 
049.308.699-43 

 
937.715.331-04 

 
231.425.948-33 

 
354.153.711-68 

 
021.583.981-16 

 
049.986.824-23 

UFG 
 

UFG 
 

UFG 
 

UFG 
 

Clínica 
 

Clínica 
 

HUGOL 
 

HUGOL 
 

Clínica 
 

Clínica 
 

Clínica 
 

Clínica 
 

Rheabilize 
 

Clinica 
 

Clínica 
 

UFU 

Total de disciplinas = 16 291 733 1024      

* Os docentes envolvidos nessa disciplina de Implantodontia clínica (participam simultaneamente das atividades práticas, ou seja, durante uma atividade de clínica 

estarão presentes no mínimo 03 professores. 



 

Resumo (Preenchimento obrigatório) 

Nº total de professores: 21 

Nº de professores doutores: 16 (%) 

Nº de professores mestres: 03 (%) 

Nº de professores especialistas: 02 (%). 

Nº de professores de outras instituições: 12 

Porcentagem de carga horária de professores da UFG: 94%* 

*Em todas as atividades da disciplina de Implantodontia Clínica estará presente pelo 

menos 1 professor da UFG, por isso, a carga horária foi computada para docentes da 

instituição. 

 



7.6. Relação dos Docentes e respectivos Links dos Currículos Lattes na Base de 

Dados do CNPq (www.cnpq.br ). 

 Docentes Titulação Links para CV Lattes 

1 Cassiano Costa Silva Pereira Doutor http://lattes.cnpq.br/4755854079319928 

2 Rafael Pacheco Rodrigues dos Santos Especialista http://lattes.cnpq.br/0218410796202538 
 

3 Sandro Rafael Pereira de Freitas Especialista http://lattes.cnpq.br/6343632969522695 

4 Flávia Zardo Trindade Doutor http://lattes.cnpq.br/1812528924991364 

5 Fernanda Paula Yamamoto Silva Doutor http://lattes.cnpq.br/0511229119340734 

6 João Antonio Chaves de Souza Doutor http://lattes.cnpq.br/0576512417162618 

7 Leandro de Carvalho Cardoso Doutor http://lattes.cnpq.br/0085289064987064 

8 Lucas Amaral Fontanari Doutor http://lattes.cnpq.br/0652077402764417 
 

9 Luiz Guilherme Freitas de Paula Doutor http://lattes.cnpq.br/5251886009373676 
 

10 Luis Fernando Naldi Ruiz Doutor http://lattes.cnpq.br/0041178224320635 

11 Maurício Andres Tinajero Aroni Doutor http://lattes.cnpq.br/9344986565842665 

12 Mauro Machado do Prado Doutor http://lattes.cnpq.br/8157761580237561 

13 Pedro Paulo Chaves de Souza Doutor http://lattes.cnpq.br/7295422299985847 

14 Ricardo Alexandre Zavanelli Doutor http://lattes.cnpq.br/6610989896574204 

15 Robson Rodrigues Garcia Doutor http://lattes.cnpq.br/6877351327373046 

16 Wagner Nunes de Paula Doutor http://lattes.cnpq.br/9657636370376206  

17 Rhonan Ferreira da Silva Doutor http://lattes.cnpq.br/4551378145791273 

18 Daniel Saddi Domingues Mestre http://lattes.cnpq.br/7906498356369508 

19 Sandra Aragão de Almeida Sasamoto Mestre http://lattes.cnpq.br/6900390080716025 

20 Gabriela Pereira de Resende Mestre http://lattes.cnpq.br/5692930106469381 

21 Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira Doutor http://lattes.cnpq.br/1441751060653223 

 



7.7. DISCIPLINAS (docente responsável, docente colaborador, carga horária, 

ementa, metodologia e bibliografia básica): 

 

7.7.1. Nome da Disciplina: Metodologia Científica 

Docente responsável: Pedro Paulo Chaves de Souza 

Carga horária: 60 horas de aula 

Ementa: orientações quanto às normas gerais de realização de um trabalho científico, 

investigação científica, pesquisa bibliográfica, conceitos, métodos e técnicas de 

pesquisa.. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Estrela, C. Metodologia científica: ensino, ciência e pesquisa. 3ª. Edição. Editora Artes 

Médicas, 2018. 

 

7.7.2. Nome da Disciplina: Ética e legislação odontológica 

Docente responsável: Mauro Machado do Prado 

Carga horária: 30 horas de aula 

Ementa: conscientização do aluno quanto a sua responsabilidade profissional perante o 

paciente, discussão da legislação odontológica pertinente à implantodontia, e a 

importância da valorização do código de ética profissional. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Rovida, T. A. S., Garbin, C. A. S. Noções de Odontologia legal e bioética. 1ª. Edição, 

Editora Artes Médicas, 2013. 

Silva, M. Compêndio de odontologia legal. 1ª. Ed. 508p. São Paulo: Editora Medsi-

Guanabara. 1997. 

 

7.7.3. Nome da Disciplina: Bioética 

Docente responsável: Mauro Machado Prado 

Carga horária: 15 horas de aula 

Ementa: enfoque do conceito atual da bioética e a importância do respeito ao paciente 

como ser humano no tratamento odontológico, valorizando a necessidade de 



comprovações científicas dos novos materiais ou técnicas antes de serem utilizadas na 

clínica, bem como os aspectos relacionados à pesquisa em seres humanos. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Rovida, T. A. S., Garbin, C. A. S. Noções de Odontologia legal e bioética. 1ª. Edição, 

Editora Artes Médicas, 2013. 

Silva, M. Compêndio de odontologia legal. 1ª. Ed. 508p. São Paulo: Editora Medsi-

Guanabara. 1997. 

 

7.7.4. Nome da Disciplina: Emergências Médicas em Odontologia 

Docente responsável: Robson Rodrigues Garcia 

Carga horária: 16 horas de aula 

Ementa: ministrar conhecimentos a respeito da necessidade de prevenção das situações 

de emergência médica no consultório odontológico e procedimentos a serem realizados 

quando tais emergências não puderam ser evitadas, visando orientar quanto ao 

protocolo de manutenção dos sinais vitais do paciente. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas com slides, projetores de slides, multimídia, 

lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Andrade, E. D. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 2ª. Ed. 240p. São Paulo: 

Livraria Editora Artes Médicas. 2006. 

 

7.7.5. Nome da Disciplina: Anatomia aplicada à Implantodontia 

Carga horária: 12 horas de aula 

Docente responsável: Rhonan Ferreira da Silva 

Ementa: ministrar aulas teóricas de anatomia da região buco-maxilo-facial, com ênfase 

na necessidade do aluno conhecer as estruturas anatômicas que devem ser preservadas 

nas intervenções cirúrgicas relacionadas à implantodontia. 

Metodologia: Aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Sgrott, E. A.; Moreira, R. S. Anatomia aplicada à implantodontia. 1ª. Ed. 312p. São 

Paulo: Livraria Editora Santos. 2010. 



 

7.7.6. Nome da Disciplina: Histologia, fisiologia e patologia bucal 

Docente responsável: Pedro Paulo Chaves de Souza 

Carga horária: 08 horas de aula 

Ementa: a disciplina transmite os ensinamentos de embriologia, histologia e os aspectos 

fisiopatológicos dos tecidos, em especial do tecido ósseo e gengival, suas reações frente 

aos traumatismos causados no preparo cirúrgico para instalação de implantes e sua 

capacidade de reparo e regeneração. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica:  

Sgrott, E. A.; Moreira, R. S. Anatomia aplicada à implantodontia. 1ª. Ed. 312p. São 

Paulo: Livraria Editora Santos. 2010. 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3ª. Ed. 1102p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

 

7.7.7. Nome da Disciplina: Biossegurança 

Docente responsável: Sandra Aragão de Almeida Sasamoto 

Carga horária: 12 horas de aula 

Ementa: estudo da microbiologia da cavidade bucal e aplicação dos princípios de 

controle de infecção e contaminação cruzada no consultório odontológico, enfatizando 

a necessidade da implementação de normas de biossegurança a toda equipe de trabalho. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Worthington, P. et al. Osseointegração na odontologia: uma visão geral. 2ª. Ed. 174p. 

São Paulo: Editora Quintessence. 2005. 

 

7.7.8. Nome da Disciplina: Fundamentos de técnica cirúrgica 

Docente responsável: João Antonio Chaves de Souza 

Carga horária: 64 horas de aula 

Ementa: Apresentação e discussão dos fundamentos básicos de técnica cirúrgica como 

incisões, osteotomias, divulsões, retalhos, hemostasia, suturas e obteção de enxertos 

visando posteriormente sua aplicação clínica nas cirurgias em implantodontia.  



Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Magini, R. S. et al. Enxerto ósseo no seio maxilar: estética e função. 1ª. Ed. 327p. São 

Paulo: Livraria Santos Editora. 2006. 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3ª. Ed. 1102p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

 

7.7.9. Nome da Disciplina: Anestesiologia 

Docente responsável: Robson Rodrigues Garcia 

Carga horária: 12 horas de aula 

Ementa: Por meio de aulas teóricas transmite os conhecimentos relacionados às 

técnicas de anestesia local aplicada à Odontologia em ambulatório, bem como orienta 

quanto à possibilidade da atuação conjunta do médico anestesista proporcionando 

sedação consciente ou mesmo anestesia geral em procedimentos cirúrgicos avançados 

da implantodontia realizados em ambiente hospitalar. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Andrade, E. D. et al. Terapêutica medicamentosa em odontologia. Artes Médicas. São 

Paulo. 1999 

Malamed, S. Manual de anestesia local. 4ª. Ed., Editora Guanabara Koogan. Rio de 

Janeiro. 2001. 

 

7.7.10. Nome da Disciplina: Periodontia 

Docente responsável: Luiz Fernando Naldi Ruiz 

Carga horária: 08 horas de aula 

Ementa: O estudo desta disciplina orienta a aplicação dos princípios básicos na 

prevenção e da inter-relação da periodontia com a implantodontia. Ministrar os 

conhecimentos da doença periodontal, meios de diagnóstico, tratamento e controle 

posterior. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 



Joly, J. C. et al. Reconstrução tecidual estética: procedimentos plásticos e regenerativos 

periodontais e peri-implantares. 1ª. Ed., 696p. São Paulo: Editora Artes Médicas. 2009. 

Lindhe, J. Tratado de periodontia clínica e implantodontia oral. 5ª. Ed., 1326p. São 

Paulo: Editora Guanabara Koogan. 2010. 

 

7.7.11. Nome da Disciplina: Procedimentos cirúrgicos avançados aplicados à 

implantodontia 

Docente responsável: Luiz Fernando Naldi Ruiz 

Carga horária: 32 horas de aula 

Ementa: propõe estudar as indicações, contra-indicações e técnicas de reconstrução e 

enxerto de tecidos ou implante de biomateriais, no preparo das regiões que receberão 

implantes osseointegrados. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Colombier, M.J. et al. Enxertos ósseos em implantodontia. 1ª. Ed. 117p. Editora. 

Quintessence. 2010. 

Dinato, J. C.; Polido, W. D. Implantes osseointegrados: cirurgia e prótese. 2ª. Ed. 529p. 

São Paulo: Livraria Editora Artes Médicas. 2004. 

Magini, R. S. et al. Enxerto ósseo no seio maxilar: estética e função. 1ª. Ed. 327p. São 

Paulo: Livraria Santos Editora. 2006. 

 

7.7.12. Nome da Disciplina: Imaginologia  

Docente responsável: Fernanda de Paula Yamamoto 

Carga horária: 08 horas de aula 

Ementa: ministra conhecimentos relativos a higiene das radiações, a tomada e 

interpretação das imagens intra e extra-bucais e ao uso dos exames por imagem em 

odontologia, com ênfase no planejamento radiográfico em reabilitações sobre 

implantes. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3ª. Ed. 1102p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 



Whaites, E. Princípios de radiologia odontológica. 4ª. Ed. 424p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

 

7.7.13. Nome da Disciplina: Farmacologia 

Docente responsável: Robson Rodrigues Garcia 

Carga horária: 08 horas de aula 

Ementa: expor ao aluno conhecimentos sobre terapêutica medicamentosa  pré e pós-

operatória relacionada à Implantodontia   

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Farmacologia básica e clínica. Editora Grupo A Ano 2017 - Bertram G. Katzung, 

Anthony J. Trevor 

 

7.7.14. Nome da Disciplina: Implantodontia 

Docente responsável: João Antonio Chaves de Souza 

Docente colaborador: Wagner Nunes de Paula 

Carga horária: 112 horas de aula 

Ementa: Revisão histórica dos implantes e o estudo dos diferentes tipos sistemas de 

implantes desde os convencionais até os mais atualizados e que apresentam 

comprovação científica. Discussão dos materiais biocompatíveis utilizados na 

produção de implantes osseointegrados e bases biológicas da osseointegração. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica:  

Lindhe, J. Tratado de periodontia clínica e implantodontia oral. 6ª ed. São Paulo: 

Editora Guanabara Koogan. 2018. 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 2ª ed, 1120p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

Misch, C. E. Prótese Sobre Implantes Dentais. 3ª ed, 1008p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2015. 

Paulo Sérgio Perri de Carvalho. Fundamentos em implantodontia - uma visão 

contemporânea - 2ª edição,. Editora Quintessence. 2015. 



José Cicero Dinato. Noções de prótese sobre implante. Série Abeno-Odontologia. 

Editora Artes Médicas, 1a. Ed., 160p, 2014. 

Ricardo de Souza Magini. Noções de Implantodontia Cirúrgica. Série Abeno-

Odontologia. Editora Artes Médicas, 1a. Ed., 143p, 2016. 

Mazzonetto, R. et al. Enxertos ósseos em implantodontia. Editora Napoleão. 1a ed., 

2012. 

 

7.7.15. Nome da Disciplina: Prótese Dentária 

Docente responsável: Ricardo Alexandre Zavanelli 

Carga horária: 112 horas de aula 

Ementa: demonstrar aos alunos a sequência clínica e laboratorial de confecção das 

próteses convencionais (prótese total, prótese parcial removível e prótese parcial fixa) 

e enfatizar a importância de seus conhecimentos básicos para a execução de uma 

prótese sobre implante adequada. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

André, L. F. M. Atlas de prótese sobre implantes cone Morse. 1ª. Ed. 174p. São Paulo: 

Livraria Santos Editora. 2009. 

Bianchini, M. A. O passo-a-passo cirúrgico na implantodontia: da instalação à prótese. 

1ª. Ed. 364p. São Paulo: Livraria Santos Editora. 2008. 

Bonachela, W. C.; Rossetti, P. H. O. Overdentures: das raízes aos implantes 

osseointegrados. Planejamento, tendências e inovações. 1ª. Ed. 216p. São Paulo: 

Livraria Santos Editora. 2002. 

Cardoso, A.C. Oclusão em implantodontia: um guia simples e muito prático. 1ª. Ed. 

168p. São Paulo: Editora Quintessence. 2009. 

Davarpanah, M. et al. Manual de implantodontia clínica. 1ª. Ed. 337p. Porto Alegre: 

Artmed. 2003. 

Dinato, J. C. Noções de prótese sobre implante. Série Abeno - Odontologia. Editora 

Artes Médicas, 1ª. Ed., 160p, 2014. 

Fradeani, M. Tratamento protético: reabilitação estética em prótese fixa (vol. 1). 1ª. Ed. 

350p. São Paulo: Editora Quintessence. 2006. 

Fradeani, M. Tratamento protético: reabilitação estética em prótese fixa (vol. 2). 1ª. Ed. 

600p. São Paulo: Editora Quintessence. 2009. 



Worthington, P. et al. Osseointegração na odontologia: uma visão geral. 2ª. Ed. 174p. 

São Paulo: Editora Quintessence. 2005. 

 

7.7.16. Nome da Disciplina: Implantodontia clínica (cirurgia e prótese) 

Docente Responsável: João Antonio Chaves de Souza 

Docentes colaboradores: Ricardo Alexandre Zavanelli, Robson Rodrigues Garcia, Luis 

Fernando Naldi Ruiz, Wagner Nunes de Paula, Flavia Zardo Trindade, Leandro de 

Carvalho Cardoso, Cassiano Costa Silva Pereira, Rafael Pacheco Rodrigues dos Santos, 

Luiz Guilherme Freitas de Paula, Lucas Amaral Fontanari, Maurício Andres Tinajeiro 

Aroni, Sandro Rafael Pereira de Freitas, Daniel Saddi Domingues, Gabriela Pereira de 

Resende. 

Carga horária: 515 horas de aula 

Ementa: Atendimento clínico de pacientes. 

Metodologia: Atendimento clínico de pacientes sob supervisão da equipe de 

professores. 

Bibliografia básica: 

André, L. F. M. Atlas de prótese sobre implantes cone Morse. 1ª. Ed. 174p. São Paulo: 

Livraria Santos Editora. 2009. 

Bianchini, M. A. O passo-a-passo cirúrgico na implantodontia: da instalação à prótese. 

1ª. Ed. 364p. São Paulo: Livraria Santos Editora. 2008. 

Bonachela, W. C.; Rossetti, P. H. O. Overdentures: das raízes aos implantes 

osseointegrados. Planejamento, tendências e inovações. 1ª. Ed. 216p. São Paulo: 

Livraria Santos Editora. 2002. 

Cardoso, A.C. Oclusão em implantodontia: um guia simples e muito prático. 1ª. Ed. 

168p. São Paulo: Editora Quintessence. 2009. 

Davarpanah, M. et al. Manual de implantodontia clínica. 1ª. Ed. 337p. Porto Alegre: 

Artmed. 2003. 

Dinato, J. C. Noções de prótese sobre implante. Série Abeno - Odontologia. Editora 

Artes Médicas, 1ª. Ed., 160p, 2014. 

Fradeani, M. Tratamento protético: reabilitação estética em prótese fixa (vol. 1). 1ª. Ed. 

350p. São Paulo: Editora Quintessence. 2006. 

Fradeani, M. Tratamento protético: reabilitação estética em prótese fixa (vol. 2). 1ª. Ed. 

600p. São Paulo: Editora Quintessence. 2009. 



Worthington, P. et al. Osseointegração na odontologia: uma visão geral. 2ª. Ed. 174p. 

São Paulo: Editora Quintessence. 2005. 


