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PRIMEIRO TEMA SORTEADO: Diagnóstico e tratamento das alterações inflamatórias periapicais                 – Item 6 

Periodontite apical aguda:  

característica histológicas;  

diagnostico: sinais e sintomas, testes pulpares, testes periapicais e achados radiográficos;  

tratamento. 

 

Abscesso periapical agudo:  

característica histológicas;  

diagnostico: sinais e sintomas, testes pulpares, testes periapicais e achados radiográficos;  

tratamento 

Via de disseminação e drenagem do abscesso. 

 

Periodontite apical crônica:  

característica histológicas;  

diagnostico: sinais e sintomas, testes pulpares, testes periapicais e achados radiográficos;  

tratamento.  

    Granuloma perirradicular:  

característica histológicas;  

diagnostico: sinais e sintomas, testes pulpares, testes periapicais e achados radiográficos;  

tratamento.  

   Cisto perirradicular:  

característica histológicas; 

 patogênese;diagnostico: sinais e sintomas, testes pulpares, testes periapicais e achados 

radiográficos;  

tratamento;  

reparo dos cistos perirradiculares. 

 

Abscesso periapical crônico:  

característica histológicas;  

diagnostico: sinais e sintomas, testes pulpares, testes periapicais e achados radiográficos;  

tratamento. 
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SEGUNDO TEMA SORTEADO: Periodontia aplicada à Prótese, Dentística e Endodontia– Item 4 

Bases Biológicas para terapia 

   Sequência do Tratamento 

   Controle da doença ativa 

   Tratamento de emergência 

   Extração de dentes irrecuperáveis 

   Instrução de higiene oral 

   Raspagem e Alisamento Radicular 

   Reavaliação 

Cirurgia Periodontal 

 Gerenciamento de problemas mucogengivais 

 Procedimentos de aumento de coroa clinica espaço biológico 

Doença pulpar 

 Fatores etiológicos 

 Classificação 

 Efeitos sobre o periodonto 

Efeitos da periodontite sobre o periodonto 

Diferenciação entre lesões periodontais e pulpares 

 Sinais e sintomas da periodontite 

 Sinais e sintomas da doença periodontal 

Diferenciação e conduta terapêutica das patologias pulpares e periodontais 

Implicações restauradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


