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INTRODUÇÃO: A “Terapia Periodontal de Suporte” é um programa de reconsulta supervisionada que possibilita a 

prevenção da recorrência da doença periodontal em pacientes já tratados com terapia básica ou cirúrgica. Durante o 

monitoramento, o paciente recebe a intervenção profissional, além de ser motivado a realizar seu papel na terapia, que é 

fundamental para o sucesso do tratamento. Através da iniciativa de professores da disciplina de Periodontia II e acadêmicos 

do quinto período de Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros, surgiu o propósito da conformação de um 

projeto de extensão denominado “Terapia Periodontal de Suporte” (TPS), para proporcionar o controle periódico dos 

pacientes que apresentam doença periodontal. 

OBJETIVOS: Atender as necessidades periodontais de pacientes que já foram anteriormente tratados, à base de terapia 

periodontal básica ou cirúrgica nas clínicas de Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros, e que necessitam 

de um monitoramento preventivo visando evitar a recorrência das periodontopatias, bem como incentivar o aprendizado dos 

acadêmicos na prática clínica. 

METODOLOGIA: O projeto é realizado por alunos voluntários da graduação em odontologia da Unimontes, sendo estes 

calibrados para garantir plausibilidade aos dados obtidos.  Ele atua a cada semestre durante o período letivo, tendo as 

clínicas Odontológicas da Unimontes como infra-estrutura para o atendimento.  Os pacientes são agendados de acordo com 

o estágio da doença e com os fatores de risco presentes. No final de cada semestre letivo, os dados colhidos serão analisados 

para a avaliação dos resultados do projeto. 

RESULTADOS: Através da implantação do projeto , espera-se cooperação e comparecimento dos pacientes rechamados às 

consultas agendadas; término do tratamento dos pacientes e agendamento de uma nova consulta; assegurar estabilidade dos 

resultados obtidos com a terapia periodontal; minimizar as recidivas das periodontopatias; prevenir ou reduzir a mortalidade 

dentária; melhorar o aprendizado dos acadêmicos através da prática clínica. 

CONCLUSÃO: A Terapia Periodontal de Suporte apresenta benefícios que permitem a manutenção da saúde periodontal, 

bem como o acompanhamento de indivíduos altamente susceptíveis às periodontopatias. Além disso, aperfeiçoamento na 

prática clínica é percebido pelos acadêmicos. A cooperação do paciente é de extrema importância para o sucesso do 

tratamento. 


