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Disciplina: 1375 - Biologia Celular - Obrigatória 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Estudos dos constituintes e dos processos celulares sob o aspecto estrutural, ultra estrutural, 
molecular e fisiológico. 
Objetivo Geral: Compreender o funcionamento de uma célula eucariota 

 
Objetivos Específicos: Compreender a interação entre as moléculas; Estabelecer a interação fisiológica entre 
moléculas e células; Reconhecer a função de cada organela no funcionamento celular. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução à biologia da célula. 
Definição e organização detalhada de células procarióticas e eucarióticas; Diversidade celular e anatomia 
comparativa dos tipos celulares. 

 
Unidade 2: Membranas biológicas e transporte. 
Estrutura das membranas; Transporte de moléculas através das membranas. 

 
Unidade 3: Compartimentos intracelulares, seleção e importação de proteínas e tráfego de vesículas. 
Compartimentalização em células eucarióticas; Organelas citoplasmáticas e função; Tráfego de vesículas nas 
vias secretória e endocítica; Transporte de proteínas para núcleo, para organelas e para a membrana 
plasmática; Mitocôndria e a respiração celular; Cloroplastos e a fotossíntese. 

 
Unidade 4: Comunicação Celular. 
Princípios gerais da sinalização celular. 

 
Unidade 5: O Citoesqueleto. 
Características gerais do citoesqueleto celular; Moléculas do citoesqueleto e suas funções. 

 
Unidade 6: Estrutura do núcleo e divisão celular. 
O Núcleo celular; 6.2. O ciclo de divisão celular. 
6.3. Divisão celular de células somáticas e de células germinativas. 
Bibliografia Básica: 
JUNQUEIRA, L. C. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro. Guanabara, Koogan. 
ROBERTIS Jr; E.M.F. Bases da Biologia Celular e Molecular Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
ALBERTS, BRAY, HOPKIN, JOHNSON, LEWIS, RAFF, ROBERTS & WALTER. Fundamentos de 
Biologia celular, Porto Alegre: Artmed. 
Bibliografia Complementar: 
BEÇAC, M.L.; BEÇAC, W. Biologia moderna. São Paulo Nobel. 
BATH-BALOGH, M.; FEHRENBACH, M.J. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das 
Estruturas Orofaciais. Editora Elsevier. 
SIVA JÚNIOR, C.; SASSON, S. Biologia 2: seres vivos, estrutura e função. Atual. 
JUNQUEIRA, L.C. & J. CARNEIRO J. Histologia Básica. . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
HOLTZMAN, E.; NOVIKOFF, A. Células e estrutura celular. Tradução e adaptação da 3a ed. 
Interamericana. 
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Disciplina: 2651 - Anatomia Básica - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Introdução à Anatomia; sistemas: locomotor, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genitais 
masculinos e feminino, endócrino e neural. 
Objetivo Geral: Fornecer uma visão geral da arquitetura e função dos sistemas orgânicos, face os 
conhecimentos teóricos e práticos das diversas regiões anátomo topográficas do corpo humano. 

Objetivos Específicos: Conhecer as estruturas anatômicas dos sistemas locomotor, circulatório, respiratório, 
digestório, urinário, genital feminino, genital masculino, endócrino e nervoso; bem como suas localizações, 
suas funções e suas relações no corpo humano. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução ao estudo da Anatomia Humana. Conceito. Divisão corporal. Posição anatômica. Planos 
tangenciais e de secção corporal. Eixos e Movimentos. 

 
Unidade 2: Sistema locomotor. Conceito de esqueleto. Funções do esqueleto. Divisão do esqueleto. 
Classificação óssea. Tecido ósseo e periósteo. Conceito de articulação. Classificação: anatômica, funcional e 
em relação aos eixos de Movimento. Conceito de músculo Classificação muscular: quanto ao tipo de tecido, 
quanto à forma e funcional. Fáscia muscular. 

 
Unidade 3: Sistema Nervoso. Tecido nervoso: componentes celulares, neurônio e neuroglia. Sinapse: botão 
sináptico e potencial de ação. Divisão: anatômica, embriológica e funcional. Meninges e líquor. Medula 
espinhal e nervos. Bulbo. Ponte. Mesencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Cerebelo. Cérebro 

 
Unidade 4: Sistema Circulatório. Coração. Circulação sanguínea. Sistema de condução nervosa do coração. 
Grandes vasos da base do coração. Tipos de vasos. Vascularização dos membros superiores e inferiores. 
Sistema linfático: definição, características, órgãos linfáticos e drenagem linfática. 

 
Unidade 5: Sistema Respiratório. Conceito. Nariz: cavidade nasal, septo nasal e seios paranasais. Faringe. 
Laringe. Traqueia e brônquios. Pulmão e pleura. Diafragma 

 
Unidade 6: Sistema Digestório. Canal alimentar: cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e 
grosso. Funções. Órgãos anexos: fígado, pâncreas e glândulas salivares. 

 
Unidade 7: Sistema Urinário. Rim. Ureter. Bexiga. Uretra 

 
Unidade 8: Sistema Reprodutor Feminino. Órgãos internos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Genitália 
externa. 

 
Unidade 9: Sistema Reprodutor Masculino. Testículos, epidídimo, ductos eferente, deferente e ejaculatório, 
vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, pênis e saco escrotal. 

 
Unidade 10: Sistema Endócrino. Hipófise. Corpo pineal. Tireoide e paratireoide. Suprarrenal. Pâncreas. Ovário. 
Testículo 

 
Unidade 11: Sistema Sensorial. Visual. Olfatório. Auditivo. Tegumentar. Gustativo. 

Bibliografia Básica: 
DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu. 
ROHEN, Johannes W. Anatomia Humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. Barueri-SP: 
Manole. 
SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a descrição dos ossos, junturas, 
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músculos, vasos e nervos. São Paulo: Atheneu. 
GRAY, H. Gray Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. V1 e V2. 
MOORE, K. L.; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
BIASOLI JUNIOR, A. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. 
KOPF-MAIER, Petra. Wolf-Heidegger Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, V.1. 
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Plano de Ensino 

Disciplina: 2804 - Psicologia e Auto-Desenvolvimento - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Introdução ao estudo da psicologia. O social e o biológico na determinação da condição humana. O 
desenvolvimento humano sob a lógica das teorias psicológicas. Características psicológicas nas diferentes fases 
da vida humana sob o ponto de vista: emocional, social, cognitivo, sexual e psicológico. Relações 
interpessoais: enfermeiro, paciente e família. 
Objetivo Geral: Identificar e adquirir através do conhecimento da psicologia e as suas ramificações subsídios 
para o entendimento do desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico-motor, intelectual, 
afetivo-emocional, social, desde o nascimento até a vida adulta e seus processos psicopatológicos, por meio da 
apropriação de seus principais conceitos, perpassando os vários contextos socioculturais da existência humana. 

 
Objetivos Específicos: Possibilitar o entendimento da dinâmica da estrutura da Personalidade; Compreender 
categorias essenciais na leitura da dinâmica da personalidade; Favorecer conhecimentos teóricos e práticos. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: A evolução histórica da Psicologia. 
História da Psicologia; Delimitação de objeto de estudo da Psicologia; Métodos, sistemas e aplicação em 
Psicologia. 

 
Unidade 2: As principais matrizes teóricas da Psicologia no século XXI. 
As principais matrizes teóricas da Psicologia no século XX; O Behaviorismo; A Gestalt; A Psicanálise. 

 
Unidade 3: Psicologia do desenvolvimento. 
Desenvolvimento humano; Epistemologia Genética de Jean Piaget; Teoria sócio-histórica de Vygotsky. 

 
Unidade 4: Psicomotricidade. 
Conceitos de psicomotricidade; Evolução histórica do conceito de corpo; Fases do desenvolvimento 
psicomotor segundo Le Boulch. 

 
Unidade 5: A personalidade. 
Evolução histórica do conceito de personalidade; Hereditariedade x Meio ambiente; A multidimensionalidade 
humana; Teorias da personalidade: Sigmund Freud. Carl Gustav Jung. Willian James. Wilhem Reich. Carl 
Rogers. 

 
Unidade 6: Percepção e sensação. 
Conceito de sensação; Tipos de sensação; Elementos da sensação; Limiar da intensidade de excitação; Conceito 
de Percepção; Percepção estética; Percepção do tempo; Fatores histórico-culturais e socioeconômicos; 
Aspectos psicopatológicos da sensopercepção. 

 
Unidade 7: Motivação e emoção. 
Conceito de motivação; Hierarquia de necessidades de Maslow; Frustração; Incentivo; Conceito de emoção; 
Teoria da inteligência emocional. 

 
Unidade 8: Processos cognitivos. 
Conceito de inteligência; História do conceito de inteligência; Testes de QI; Teoria Triárquica; Teoria das 
Inteligências Múltiplas; A memória. 

 
Unidade 9: Processos sociais. 
Viver é conviver; Indivíduo X Sociedade; O capitalismo e a alienação; Identidade e diferença; A cultura das 
massas, ideologia e indústria cultural. 

 
Unidade 10: Psicopatologia. 
O normal e o patológico; O contexto e os sintomas; Fatores desencadeantes dos transtornos; Conceitos de 
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estresse e ansiedade; Psicopatologia das condutas motoras; Psicopatologia da linguagem; Psicopatologia das 
funções cognitivas. 

 
Unidade 11: O adoecer e morrer 
O morrer enquanto processo do desenvolvimento humano; A Morte e os aspectos culturais; Os estágios 
psicológicos no enfrentamento da doença e da morte; O papel da equipe de saúde frente ao paciente terminal. 
Bibliografia Básica: 
BOCK, Ana M. Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva. 
LUBART, Todd. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artmed. 
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas. 
Bibliografia Complementar: 
RAPPAPORT, Clara Regina. Psicologia do desenvolvimento: teoria do desenvolvimento: conceitos 
fundamentais. São Paulo: EPU. 
SOUZA, Solange Jobim e. Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin. Campinas-SP: Papirus. 
MYERS, David G. Introdução a Psicologia Geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
BIAGGIO, Ângela M. Brasil. A Psicologia do desenvolvimento. Petrópolis: Vozes. 
DAVIDOFF, L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makron Books. 
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Disciplina: 2891 - Informática Aplicada a Saúde - Obrigatória 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Noções de informática, incluindo conceitos básicos de computação e uso de microcomputador e 
suas principais aplicações na área de saúde. 
Objetivo Geral: Aplicar a informática no aprendizado e no desenvolvimento acadêmico-profissional. 

 
Objetivos Específicos: Diferenciar os conceitos gerais de informática; Realizar pesquisas de artigos científicos 
da área de saúde através de sites de busca pela internet; Conhecer os programas de tradução disponíveis na 
internet; Elaborar documentos usando programas de computadores do Br-Office; Formatar trabalhos dentro de 
regras específicas de acordo com o Guia de Orientação Acadêmica da Unitri e ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas; Elaborar apresentações utilizando o programa Corel-Draw. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Informática como modernizadora da Saúde. 
-Histórico e evolução da informática. -Informática a serviço da saúde. - Conceitos básicos de informática. - 
Pesquisa em rede. -Mecanismos de tradução online. 

 
Unidade 2: Apresentação de Trabalhos Científicos. 
-Formatação de documentos. -Técnicas de montagem de slides. -Formatação de apresentação. - Construção 
de painéis 
Bibliografia Básica: 
RAMALHO, José Antônio. Microsoft Office Profissional. São Paulo: Makron Books. 
MORGADO, R. Internet para Profissionais de Saúde. Ed. Ciência Moderna. 
NORTON, P.; Introdução à Informática. Makron Books. 
Bibliografia Complementar: 
TAJIRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na 
atualidade. São Paulo: Érica. 
SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. São Paulo: Atlas. 
HORNSTEIN, Jonathan. Scanner: digitalização de imagens: seu consultor pessoal. Rio de Janeiro: Campus. 
PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Belo Horizonte, Autêntica. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 

 

 
 

 

Gestor do Curso 

 

 
 

 

Vice-Reitor 



Vice-Reitoria 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plano de Ensino 

Página 2 de 1 

 

 

 

Disciplina: 3576 - Bioquímica Básica - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Princípios de Evolução Bioquímica. A água e os seus efeitos sobre as biomoléculas. Lipídios. 
Carboidratos. Proteínas. Enzimas e ação enzimática. Introdução ao metabolismo. Metabolismo e biossíntese de 
carboidratos. Metabolismo e biossíntese de lipídios. Metabolismo e biossíntese de proteínas. A base 
bioquímica de doenças relacionadas à síntese diminuída ou ausência de proteínas. 
Objetivo Geral: Estudar a estrutura, organização e funcionamento da matéria viva em termos moleculares e 
bioquímicos. 

 
Objetivos Específicos: Compreender a importância da Bioquímica para o entendimento das demais  disciplinas 
do curso de Enfermagem; Reconhecer as principais macromoléculas, suas unidades fundamentais, principais 
vias metabólicas, digestão e absorção; Identificar os principais processos metabólicos e os elementos ativos 
nesses processos; Conhecer os nutrientes, hormônios e a biossíntese de moléculas no 
organismo. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução: A química dos compostos biológicos: A lógica molecular da vida. 
Compostos inorgânicos: Revisão da química orgânica; Equilíbrio ácido-básico e Eletrólitos; Água: 
propriedades químicas e função orgânica; Distribuição dos íons inorgânicos e suas funções; Sistemas tampões 
- Alterações do equilíbrio ácido-básico. 

 
Unidade 2: Macromoléculas. 
Carboidratos: Conceituar carboidratos; Conhecer a classificação dos carboidratos; Digestão  dos  carboidratos. 
Lipídios: Estrutura e funções dos lipídios; Lipídios apolares e anfipáticos; Famílias de lipídios: triglicerídeos, 
cerídeos, lipídios de membrana celular, eicosanóides e isoprenóides; Vitaminas de natureza lipídica: A, D, E e 
K. Doenças relacionadas ao acúmulo de lipídios. Proteínas: Funções das proteínas; Os aminoácidos: estrutura, 
tipos e famílias; Estruturas primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas; Desnaturação de 
proteínas; Enzimas protéicas e ribozimas; Coenzimas e cofatores enzimáticos; Cinética enzimática; Efeitos de 
inibidores, alterações no pH e temperatura na atividade enzimática. 

 
Unidade 3: Bioenergética. 
Oxidações biológicas. Metabolismo de carboidratos: Digestão, absorção e transporte de carboidratos. Glicólise, 
ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa; Síntese e degradação do glicogênio; Gliconeogênese; Biossíntese de 
carboidratos; Exercício e acidose lática. Metabolismo de lipídios: Digestão, absorção e transporte de ácidos 
graxos; Oxidação e regulação do metabolismo de ácidos graxos; Biossíntese de lipídios; Corpos cetônicos e 
acidose metabólica; Cetoacidose diabética; Metabolismo do colesterol. Metabolismo de proteínas: Digestão, 
absorção e transporte de proteínas; Degradação e desaminação dos aminoácidos; Ciclo  da ureia. Biossíntese 
de aminoácidos. 

 
Unidade 4: A base bioquímica de doenças relacionadas à síntese diminuída ou ausência de proteínas. 
Hemoglobinopatias: anemia falciforme e talassemias; Defeitos enzimáticos na galactosemia, frutosemia, 
fenilcetonúria, mucopolissacaridoses, fibrose cística e Tay-Sachs; Doenças de armazenamento de glicogênio: 
McArdle, Cori, Pompe e Von Gierke; Defeitos no metabolismo de aminoácidos; Defeitos relacionados a 
proteínas receptoras: a hipercolesterolemia familiar; Defeitos relacionados a proteínas estruturais. 

 
Unidade 5: Integração e regulação metabólica. 
Estado alimentado/ Jejum inicial/ Jejum prolongado/ Realimentação; Estresse, Envelhecimento e câncer; 
Perfil metabólico em diversos tecidos; Inter-relação metabólica; Reguladores hormonais do metabolismo; 
Distúrbios no metabolismo energético. 
Bibliografia Básica: 
CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. Bioquímica, Thomson Learning. Vol. 1 
LEHNINGER, A., NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de Bioquímica, Sarvier. 
CHAMPE, P. C; HARVEY, R. A. & FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed. 
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Bibliografia Complementar: 
BERG, J. M. et al. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
CISTERNAS, J. R.; VARGAS, J. & MONTE, O. Fundamentos de Bioquímica experimental. São Paulo: 
Atheneu. 
KAMOUN, P., LAVOINE, A. & VERNEUIL, H. Bioquímica e Biologia Molecular, Rio de Janeiro: 
Guanabara Kogan. 
CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. Bioquímica, Thomson Learning. Vol. 3. 
CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. Bioquímica, Thomson Learning. Vol. 2. 
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Disciplina: 4957 - Sociologia Aplicada - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: A formação da Sociologia como conhecimento científico. Caracterização da sociedade humana. 
Conceitos básicos. A estratificação social. A sociedade capitalista contemporânea. 
Objetivo Geral: Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais como fruto da criatividade 
universal do homem, buscando construir uma cidadania planetária e Articular os diversos conhecimentos 
apreendidos tendo em vista aplicá-los na análise e avaliação da sociedade atual, ampliando as interações sociais. 

 
Objetivos Específicos: Identificar o contexto histórico-social do surgimento das Ciências Sociais; Compreender 
as principais correntes teórico-metodológicas no interior das ciências sociais; Refletir acerca do capitalismo na 
sua fase neoliberal e os discursos que se pretendem legítimos. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: A formação da sociologia como conhecimento científico. O contexto sócio-histórico e intelectual 
do surgimento da Sociologia. A crise do Feudalismo. A formação dos Estados Nacionais. O Mercantilismo e a 
expansão comercial ultramarina. A Sociologia se estabelece como Ciência. 

 
Unidade 2: A sociologia clássica. Uma nova ciência, a Sociologia. A Sociologia de Émile Durkheim. A 
Sociologia de Karl Marx. A Sociologia Compreensiva de Max Weber. 

 
Unidade 3: Caracterização da sociedade humana. Elementos principais da sociedade humana. A essência da 
cultura. Classificação da cultura. - Cultura popular e cultura erudita. Indústria cultural ou cultura de massa. 
Bibliografia Básica: 
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
MARTINS, Carlos B. O que é sociologia? São Paulo: Brasiliense. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: Atlas. 
Bibliografia Complementar: 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes. 
BOTTOMORE, T. B. Introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC. 
BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes. 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson. 
FORACCHI, Marialice M.; MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 
sociologia. Rio de Janeiro: LTC. 
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Disciplina: 5015 - Histologia e Embriologia - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Aspectos morfo-estruturais e funcionais dos sistemas reprodutor masculino e feminino. Fecundação. 
Segmentação e mórula. Blastocisto e implantação. Desenvolvimento dos folhetos embrionários. Delimitação 
do embrião. Anexos embrionários. Gemelelidade. Conceituação dos tecidos e critérios de classificação dos 
mesmos; Aspectos estruturais, ultra-estruturais, histofisiológicos e identificação pela microscopia óptica dos 
tecidos; epiteliais, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sangüíneo, muscular e nervoso. 
Objetivo Geral: Conhecer a estrutura microscópica dos tecidos e órgãos que constituem o organismo  humano, 
bem como o seu desenvolvimento embrionário e pós-natal. 

 
Objetivos Específicos: Reconhecer a importância do estudo da Histologia e Embriologia para a formação 
profissional; Compreender e reconhecer a importância da organização microscópica do corpo humano; 
Correlacionar a disciplina com outras disciplinas básicas para aplicação profissional; Identificar 
morfologicamente as características teciduais e suas funções; Relacionar os eventos da organogênese normal 
com as anomalias e malformações. 
Conteúdo Programático: 
Embriologia 
Unidade 1-Panorama histórico. 

 
Unidade 2-Introdução à embriologia. 
Fertilização; Nidação; Segmentação; Mórula, Blástula, Gástrula. 

 
Unidade 3- Período pré-embrionário, embrionário e período fetal/ anexos embrionários. 
Período Pré-Embrionário; Primeira Semana: Eventos principais; Segunda Semana: Formação do Disco 
Embrionário Bidérmico; Terceira Semana: Formação do Disco Embrionário Tridérmico; Diferenciação dos 
Folhetos Embrionários; Período Embrionário: 4ª a 8ª semanas; Dobramento do Corpo do Embrião e 
Morfogênese Externa, Organização dos sistemas; Período Fetal; Principais eventos relacionados ao crescimento 
e maturação dos sistemas; Critérios de viabilidade. 

 
Unidade 4- Anexos Embrionários. 
Origem, formação, função e destino dos anexos embrionários: âmnio, saco vitelínico, alantóide, córion, 
placenta, decídua e cordão umbilical. 

 
Unidade 5-Gemelelidade. 
Tipos; Formação; Características. 

 
Unidade 6-Desenvolvimento dos Sistemas. 
Origem e processos de desenvolvimento normal e anormal dos sistemas nervoso, cardiovascular, digestório e 
respiratório. 

 
Histologia 
Unidade 1-Conceitos gerais e panorama histórico. 
Histologia, célula, tecido, órgãos, sistemas, áreas afins da Histologia, classificação. 

 
Unidade 2-Microscópio. 
Panorama histórico, objetivo, constituintes mecânicos e ópticos, técnicas de focalização e normas de 
segurança. 

 
Unidade 3-Tecido epitelial de revestimento e glandular. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 4-Sistema tegumentar. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 
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Unidade 5-Sistema endócrino 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 6-Tecido conjuntivo. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 7-Tecido adiposo. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 8-Tecido cartilaginoso. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 9-Tecido ósseo. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 10-Tecido muscular. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 11-Hematopoiese. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 12-Estudo do sangue e da linfa. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 
Unidade 13-Tecido nervoso. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 
Bibliografia Básica: 
JUNQUEIRA, L. C. U. & CARNEIRO, J. Histologia Básica, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
MOORE, Keith L. Embriologia Básica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 
SADLER, TW. Embriologia médica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
CATALA, Martin. Embriologia: desenvolvimento humano inicial. Rio de Janeiro. 
DI FIORE, Mariano S. H. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Atlas colorido de histologia São Paulo: Ed. Santos. 
KUHNEL, Wolfgang. Citologia, histologia e anatomia microscópica. Porto Alegre: Artmed. 
VIANNA, Ana Cristina. Embriologia. Universidade Castelo Branco. 
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Disciplina: 6682 - Técnica de Estudo e Pesquisa - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 1° Período 

 
Ementa: Conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Investigação científica. O Método Científico. 
Delineamento da pesquisa. Projeto de pesquisa. Execução da pesquisa. Apresentação e divulgação da pesquisa. 
Normas da ABNT. 
Objetivo Geral: Entender a pesquisa como um princípio científico e educativo, familiarizando-se com o processo de 
pesquisa e com os trabalhos científicos que estão sendo realizados hoje na sua área específica de atuação, de forma 
a construir a sua capacidade analítica em relação aos mesmos e seu interesse pela pesquisa; Compreender a estrutura, 
organização e coerências internas que um trabalho científico e um projeto de pesquisa deve apresentar, além de 
discutir sobre os aspectos e problemas relacionados à execução de um trabalho de pesquisa, mobilizando os alunos 
para a execução de seus próprios trabalhos. 

 
Objetivos Específicos: Apresentar aos estudantes as técnicas que envolvem o ato de estudo; Conhecer e utilizar 
procedimentos que facilitem os seus estudos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: o processo de construção do conhecimento. O Conhecimento Científico e o Senso Comum. A 
construção do Conhecimento Científico. A neutralidade científica. 

 
Unidade 2: a metodologia de investigação científica. A importância do método na elaboração da pesquisa. Tema  da 
pesquisa. Formulação do problema. Delimitação do objeto de estudo. Formulação das hipóteses. Levantamento de 
dados. Análise e interpretação de dados. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. 

 
Unidade 3: As técnicas de estudo e pesquisa. Leitura, análise e interpretação de textos. A técnica do fichamento. O 
arquivo de conteúdos temáticos. 

 
Unidade 4: As fontes de pesquisa. Recursos da biblioteca e da Internet. 

 
Unidade 5: A elaboração do projeto de pesquisa. A função do projeto de pesquisa. As etapas do projeto de 
pesquisa. 

 
Unidade 6: O trabalho de execução da pesquisa. O trabalho de campo. A entrevista. 

 
Unidade 7: O processo de interpretação e análise dos dados. A organização e a classificação dos dados da  
pesquisa. 

 
Unidade 8: Apresentação e divulgação da pesquisa. Os trabalhos de conclusão de curso. 

 
Unidade 9: A comunicação científica. A preparação do trabalho acadêmico. 
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. Metodologia científica. São Paulo: Atlas. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. São Paulo: Pearson. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez. 
Bibliografia Complementar: 
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. Niterói, RJ: Impetus. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza Org. Pesquisa Social. Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes. 
PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento aos 
textos. São Paulo: Respel. 
NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica. São Paulo: Saraiva. 
MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no direito. São 
Paulo: Saraiva. 
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Disciplina: 2696 - Genética - Obrigatória 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Estudo da evolução orgânica e suas evidências, estrutura dos ácidos nucléicos, processo de replicação 
e reparo do DNA. Síntese e processamento do RNA, código genético, síntese protéica, vírus e oncogenes, 
interaçãoes gênicas (herança mono e ditríbrida), interações alélicas, herança relacionada ao sexo, penetrância, 
expressividade, pleitropia, herança quantitativa e extranuclear, mutações e sistemas de reparo, 
aberrações cromossômicas estruturais e numéricas. 
Objetivo Geral: Fornecer aos alunos uma introdução aos princípios da genética, capacitando-o no entendimento 
dos padrões de transmissão gênica e das características evolutivas da espécie. 

 
Objetivos específicos: 
Estudar os fatores e mecanismos que determinam a herança biológica, analisando-os desde o nível molecular 
ao nível populacional, enfatizando a ação dos genes e do ambiente na população humana, no seu 
desenvolvimento normal e na manifestação de anomalias; O enfoque central será sempre a análise genética 
humana. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Estrutura do DNA. 
Terminologia básica de genética. Estrutura e replicação do DNA. Multiplicação celular. 

 
Unidade 2: Funções do DNA. 
Controle genético da síntese de polipeptídeos, Operons e regulação genética; Controle genético da diferenciação 
e desenvolvimento; Padrões de transmissão genética, Erros hereditários do metabolismo: Conceito e causas. 

 
Unidade 3: Biotecnologia. 
Tecnologia do DNA recombinante (clonagem genética). 

 
Unidade 4: Citogenética. 
Classificação dos cromossomos humanos, tipos e causas das anomalias cromossômicas, anomalias dos 
antossomas e dos cromossomos sexuais. Mutação. Hermafroditismo e pseudohermafroditismo. 

 
Unidade 5: Genética Populacional. 
Doenças multifatoriais e Teorias evolutivas cálculo de frequências gênicas e genotípicas, equilíbrio de Hardy- 
Weinberg. 

Bibliografia Básica: 
BURNS, G.W. Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
GARDNER, Eldon J. SNUSTAD, D. Peter. Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
NORA & FRASER. Genética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
THOMPSON, J.S. Genética Médica. Atheneu. 
MAIA, Newton Freire. Tópicos de genética humana. São Paulo: Hucitec. 
HERSKOWITZ, I.H. Princípios básicos de genética molécula; tradução de Heleneide R. de S. Nazareth e 
Joyce A. D, Andrade. Nacional. 
HERSKOWITZ, Irwin H. Princípios básicos de genética molecular. São Paulo, EDUSP. 
FREIRE-MAIA, N. Tópicos de genética humana. São Paulo, EDUSP. 
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Disciplina: 2956 - Imunologia - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Conceitos básicos e terminologia científica utilizada em Imunologia. Mecanismos naturais e 
adaptativos da resposta imune. Órgãos linfóides e células imunocompetentes. Antígenos. Estrutura e função 
dos anticorpos. Sistema Complemento. Complexo principal de histocompatibilidade (MHC). Processamento e 
apresentação de antígenos. Reações de hipersensibilidade. Tolerância e auto-imunidade. Imunoprofilaxia. 
Imunologia aos microrganismos e mecanismos de escape. 
Objetivo Geral: Capacitar o discente a reconhecer as células, tecidos e órgãos do sistema imunitário destacando 
os aspectos anátomo-imuno-biológicos da resposta imunitária na saúde e na doença; Compreender os 
mecanismos imunológicos desenvolvidos em resposta às infecções; Empregar os conhecimentos imunológicos 
na avaliação, diagnóstico e no prognóstico das doenças autoimunes e hipersensibilidades. Avaliar a resposta 
imunológica desenvolvida na imunoprofilaxia e na imunoterapia. 

 
Objetivos Específicos: Discutir sobre imunologia nos dias atuais; Relacionar os componentes do sistema 
imunológico e indicar suas funções; Compreender os princípios da resposta imune adaptativa e inata; 
Caracterizar as moléculas de antígeno; Classificar os tecidos e órgãos linfoides; Caracterizar as 
imunoglobulinas e discutir suas funções; Compreender os processos de interação antígeno – anticorpo; Discutir 
sobre as principais técnicas de imunodiagnóstico; Descrever a origem, estrutura e função das moléculas do 
Complexo Principal de Histocompatibilidade; Compreender os mecanismos de ativação do sistema 
complemento; Descrever os mecanismos de resposta imune celular e humoral; Compreender os 
mecanismos de hipersensibilidade. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1. Introdução ao estudo da imunologia. 
1.1-O sistema imune; 1.2-Imunidade Inata e Adaptativa; 1.3-Órgãos linfóides e células do sistema imune; 1.4- 
Antígenos; 1.5-Anticorpos - Estrutura, funções e propriedades biológicas; 1.6-Fortalecimento do sistema 
imune. 

 
Unidade 2. Fisiologia da resposta imune. 
2.1. Imunidade inata (barreiras químicas, barreiras físicas, inflamação, febre, células natural Killer, fagocitose, 
sistema Complemento, interferon); 2.2. Imunidade adaptativa ( resposta passiva e ativa: tipos , vantagens e 
desvantagens); 2.3. Mecanismo da resposta imune específica (células que participam da resposta imune: 
estrutura e função; complexo de histocompatibilidade principal; proteínas de classe I e II; apresentação do 
antígeno, resposta celular e humoral). 

 
Unidade 3. Antígenos. 
3.1-Definição, propriedades; 3.2-determinantes antigênicos ou epitopos, haptenos, adjuvantes; 3.3- 
propriedades que influenciam na imunogenicidade de um antígeno; 3.4-antígenos timo-dependentes e timo- 
independentes. 

 
Unidade 4. Anticorpos. 
4.1-Estrutura e funções; 4.2-digestão enzimática; 4.3-Classes de anticorpos: IgG, IgM. IgD, IgA, IgE. 

 
Unidade 5. Sistema complemento. 
5.1-Vias clássicas e alternativas; 5.2-via comum; 5.3-regulação e funções. 

 
Unidade 6-Hipersensibilidades. 
6.1-Tipos: I, II, III, IV; 6.2-Mecanismos, classes de anticorpos participantes, tratamento e prevenção. 

 
Unidade 7. Tolerância imunológica. 
7.1-Importância; 7.2-tolerância central; 7.3 tolerância periférica; 7.4 mecanismo da tolerância. 

 
Unidade 8. Imunohematologia. 
8.1-Sistema ABO e sistema Rh; 8.2-outros sistemas sanguíneos; 8.3- incompatibilidades transfusionais. 
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Unidade 9. Imunologia dos transplantes. 
9.1-Classificação dos transplantes; 9.2-antígenos dos transplantes; 9.3-mecanismos da resposta imune nos 
transplantes (alorreconhecimento direto e indireto); 9.4-tipos de rejeições: hiperaguda, aguda e crônica; 9.5- 
transplante de medula óssea: acondicionamentodo paciente; 9.6-transplante, doença do enxerto contra o 
hospedeiro). 

 
Unidade 10. Imunoprofilaxia e imunoterapia. 
10.1-Imunização ativa e imunização passiva; 10.2-vacinas (vivas, mortas, recombinantes, toxóides); 10.3- 
soros (antitóxicos, antibacterianos). 

 
Unidade 11. Doenças autoimunes. 
11.1-Mecanismos da autoimunidade; 11.2-doenças autoimunes órgão específicas; 11.3-doenças autoimunes 
sistêmicas. 
Bibliografia Básica: 
ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.K. Imunologia Celular e Molecular. São Paulo: Elsevier Ltda. 
ROITT, I.M., DELVES, P.J. Fundamentos da Imunologia. São Paulo: Manole. 
LEVINSON, W.; JAWETZ, E. Microbiologia Médica e Imunologia. São Paulo: Artmed. 
Bibliografia Complementar: 
STITES, D.D.; TERR, J. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Normas de Vacinação Manual de 
Normas de Vacinação. 
FLETCHER, Robert H: FLETCHER, Suzanne W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. Porto Alegre: 
Artmed. 
DOAN, Thao. Imunologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed. 
SILVA, W.D.; MOTA, I. Bier. Imunologia Básica e Aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 2967- Parasitologia - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Estudar os parasitos teciduais e cavitários: protozoários e helmintos; endemias brasileiras; zoonoses; 
parasitoses emergentes; artrópodes transmissores e causadores de doenças. 
Objetivo Geral: Analisar a situação epidemiológica das doenças parasitárias mais frequentes no Estado e no 
País, bem como o desenvolvimento de ações individuais e coletivas destinadas a sua prevenção, controle e 
tratamento de acordo com as normas do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 
Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a descrever detalhes do ciclo evolutivos ligados a epidemiologia   das 
parasitoses humanas. Apontar as parasitoses de maior importância médico-social no Brasil, identificando os 
fatores que favorecem sua transmissão. Familiarizar-se com as principais técnicas de coleta e preservação 
de fezes para o diagnóstico laboratorial das parasitoses 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – Introdução ao estudo da parasitologia médica. 
Considerações sobre classificação e nomenclatura; Mecanismos de ação e transmissão de parasitos; Conceitos 
e termos técnicos. 

 
Unidade 2 – Parasitoses transmitidas por vetores. 
-Doença de Chagas; -Leishmanioses; -Malária. 

 
Unidade 3 – Parasitoses transmitidas por água e alimentos contaminados. 
Toxoplasmose; Amebíase e Giardíase; Teníase e cisticercose; Ascaridíase, tricuríase e enterobiose. 

 
Unidade 4 – Parasitoses transmitidas pela penetração ativa de larvas através da pele. 
Ancilostomíase; Estrongiloidíase; Esquistossomose. 

 
Unidade 5 – Parasitoses transmitidas por mecanismos diversos. 
Tricomoníase; Artrópodes de importância médica. 

 
Unidade 6 – Diagnóstico e tratamento das parasitoses intestinais. 
Métodos diretos e indiretos; Principais antiparasitários utilizados. 
Bibliografia Básica: 
REY, L. Parasitologia: parasitas e doenças parasitárias do homem nas Américas e na África. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 
CIMERMAN, B e CIMERMAN, S. Parasitologia Humana e seus Fundamentos Gerais. Rio de Janeiro: 
Atheneu. 
NEVES,DP; MELO, AL; GENARO,O & LINARDI,MP. Parasitologia Humana. Rio de Janeiro: Atheneu. 
Bibliografia Complementar: 
NEVES, DP. Parasitologia básica. Belo Horizonte: Coopmed. 
REY, L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
REY, L. Bases de Parasitologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
DALLARI, S.G. A saúde do brasileiro. São Paulo: Moderna. 
MONTEIRO CA (org.). Velhos e Novos Males da Saúde no Brasil: a evolução do país e suas doenças. São 
Paulo: Hucitec, Nupens/USP. 
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Disciplina: 5003 – Microbiologia - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Aplicações da Microbiologia. Classificação dos microrganismos. Microscopia. Cultivo e  crescimento 
de microrganismos. Estrutura e características das bactérias. Fatores de resistência bacteriana. Estrutura e 
características dos fungos. Vírus e seu modo de infecção. Príon celular e infeccioso. Microrganismos e doenças 
humanas. Microrganismos patogênicos de importância médica. Conduta para 
redução das Infecções hospitalares. 
Objetivo Geral: Conhecer a área de Microbiologia aplicada à saúde; Conhecer a  célula  bacteriana  juntamente 
com suas estruturas; Compreender a fisiologia bacteriana; Analisar a nutrição e curva de crescimento bacteriano 
juntamente com as suas principais necessidades para desenvolvimento; Reconhecer a importância da genética 
nas diferentes características bacterianas; Distinguir as diferentes microbiotas normais do corpo humano; 
Conhecer os antimicrobianos juntamente com os seus respectivos mecanismos de ação e as diversas formas de 
resistência bacteriana; Conhecer os mecanismos da relação microrganismos x doença; Conhecer as bactérias 
Gram-positivas e Gram-negativas e sua importância médica e alimentícia; Conhecer os princípios da Micologia 
e Virologia, reconhecendo as principais doenças causadas por estes microrganismos. 

 
Objetivos Específicos: Reconhecer as drogas (fármacos e medicamentos) sob os aspectos que vão desde a fonte, 
absorção até a eliminação do organismo; mecanismo de ação, permitindo o entendimento das  interações entre 
as drogas e os seres vivos; Fornecer subsídios que permitam conhecer as ações farmacológicas de drogas 
comumente utilizadas sem prescrição, assim como seus efeitos adversos; Permitir 
reconhecimento de metodologia básica de pesquisa farmacológica como área de atuação profissional. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução à microbiologia. 
Historicidade da Microbiologia; Microbiologia como uma Ciência; Classificação dos seres e técnicas de 
nomenclatura; Microscopia, objetos de laboratório, tipos de cultura. 

 
Unidade 2: Crescimento microbiano. 
Definições colônia, cultura, tipo de flora normal, transitória, residente e sua distribuição no corpo humano; 
Como os microrganismos causam doenças; Fatores predisponentes; Mecanismos de resistência inespecífica e 
específica do hospedeiro; Morfologia bacteriana: estruturas citoplasmáticas, parede celular, estruturas externas; 
Divisão celular, Recombinação gênica, Curva de crescimento e Esporulação. 

 
Unidade 3: Mecanismos de resistência aos antimicrobianos. 
Colonização, adesão e invasão; Ações patogênicas das bactérias: toxinas, endotoxina e exotoxinas; 
Antibiograma; Coloração de Gram. 

 
Unidade 4: Controle de microrganismos. 
Conceitos (esterilização, desinfecção, sanitização, assepsia, antissepsia); Tipos de controle (total, parcial e 
seletivo); Controle microbiológico- Agentes físicos (altas temperaturas- baixas temperaturas-radiações- 
filtração); Controle microbiológico- Agentes químicos (álcoois, cresóis, halogênios, metais pesados, 
formaldeído, óxido). 

 
Unidade 5: Estafilococos; Estreptococos; Neisserias; Enterobactérias; Clostrídium e Mycobacterium. 
Fisiologia e estrutura; Patogenia e imunidade; Síndromes clínicas; Diagnóstico laboratorial; Cultura; 
Tratamento, prevenção e controle. 

 
Unidade 6: Fungos. 
Mecanismos de patogenia dos fungos; Agentes antifúngicos; Diagnóstico laboratorial; Micoses superficiais, 
cutâneas e subcutâneas; Micoses sistêmicas; Micoses oportunistas. 

 
Unidade 7: Vírus. 
Mecanismos da patogenia viral; Principais agentes virais; Diagnóstico laboratorial das doenças virais. 
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Bibliografia Básica: 
JAWETZ, E et al. Microbiologia Médica. Rio de Janeiro: Mc Gram Hill. 
TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R. & CASE, C.L. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed. 
TRABULSI, L R. Microbiologia. São Paulo: Atheneu. 
Bibliografia Complementar: 
BLACK, J. G. Microbiologia: Fundamentos e Perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
ENGELKIRK, P. G. & DUBEN- ENGELKIRK, J. Burton - Microbiologia para as Ciências da Saúde. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 
HIRATA, M. H. & FILHO, J.M. Manual de Biossegurança. São Paulo: Manole. 
MARK, H. B. et al. Manual Merck de Medicina: diagnóstico e tratamento. Merck. 
Brooks, George F. Jawetz, Melnick & Adelberg microbiologia médica. 
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Disciplina: 5621 - Anatomia Cabeça e Pescoço - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Estudo morfológico macroscópico dos componentes do sistema estomatognático, tais como: ossos, 
músculos, nervos, vasos, articulações, periodonto de sustentação e proteção, glândulas salivares e dentições 
decídua e permanente, com dissecação das regiões superficiais e profundas da face. 
Objetivo Geral: Identificar e descrever as estruturas anatômicas que compõem o complexo buco-dento- maxilo-
facial, visando a sua aplicação em procedimentos odontológicos. Compreender o processo anátomo- fisiológico 
da dentição do indivíduo senil. Identificar e descrever a morfologia macroscópica da cavidade bucal. Identificar 
e descrever a morfologia macroscópica dos músculos da cabeça e pescoço. Identificar e descrever a morfologia 
macroscópica da articulação têmporo-mandibular. Conhecer a vascularização da 
cabeça e pescoço. Identificar e descrever a anatomia dos nervos cranianos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Osteologia. 
Identificação dos ossos da cabeça e da face com seus respectivos pontos anatômicos. 

Unidade 2: Músculos da cabeça e do pescoço. 
Identificação dos Músculos da Mastigação e da Mímica com suas respectivas origens, inserções e funções. 

 
Unidade 3: Vascularização da face. 
Origem e distribuição anatômica das artérias e veias da face. 

Unidade 4: Dentes e cavidade bucal. 
Identificação e nomenclatura de cada elemento dentário e suas principais funções. Identificação de todas as 
estruturas da cavidade bucal e seu relacionamento com as áreas da Odontologia. 

Unidade 5: Nervos cranianos. 
Distribuição anatômica dos 12 pares de nervos cranianos com suas principais funções. Estudo aprofundado da 
origem, distribuição e funções do Nervo Trigêmio, relacionando o tema com os conhecimentos adquiridos 
anteriormente com a Anestesia Local em Odontologia. 

Unidade 6: Aplicações clínicas da anatomia de cabeça e pescoço na prática odontológica. 
Associar os conhecimentos anatômicos com as áreas de atuação da Odontologia. 
Bibliografia Básica: 
FIGUN, M. E. Anatomia Odontológica Funcional e Aplicada. São Paulo: Médica Panamericana. 
FEHRENBACH, M. J. Anatomia ilustrada da cabeça e do pescoço. São Paulo, Manole. 
TEIXEIRA, L.M.S. Anatomia Aplicada à Odontologia. São Paulo: Guanabara Koogan. 

 
Bibliografia Complementar: 
BATH-BALOGH, M. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das Estruturas Orofaciais. Baruari, 
SP: Manole. 
MADEIRA, M.C. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais para a prática odontológica. São Paulo: 
Sarvier. 
LOCKHART, R. D. Anatomia do corpo humano; tradução de Orlando J. Adair. Guanabara Koogan. 
SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana, volume 1: cabeça, pescoço e extremidade superior. Rio de Janeiro. 
Guanabara Koogan. 
MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Köogan. 
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Disciplina: 5622 - Histologia e Embriologia Bucal - Obrigatória 
Carga Horária: 45h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Estudo morfológico em microscopia óptica e eletrônica dos componentes do sistema 
estomatognático, correlacionando-os com a composição química, funções, aspectos clínicos, assim como a 
gênese, transformações e apresentação final dos tecidos na cavidade bucal. 
Objetivo Geral: Compreender e identificar os fenômenos histofisiológicos e os embriológicos envolvidos  com 
a Biologia Oral, assim como integrar os conceitos da Anatomia e da Fisiologia Bucal no desenvolvimento dos 
conhecimentos básicos, tendo em vista o melhor entendimento da Patologia Oral e 
Clínica Odontológica. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Embriologia cabeça e pescoço. 
Compreender o desenvolvimento facial e bucal humano. 

 
Unidade 2: Histologia e Embriologia Dental. 
Compreender o desenvolvimento e as características dos tecidos que compõe o dente. 

 
Unidade 3: Embriologia e Histologia dos Tecidos Moles e Periodontais. 
Compreender o desenvolvimento e a constituição dos tecidos que compõe o periodonto, mucosa e glândulas. 
Bibliografia Básica: 
ROSS, M.H. Histologia: texto e atlas. Ed. Panamericana. 
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
KATCHBURIAN, E. & ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. São Paulo: Panamericana. 

 
Bibliografia Complementar: 
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Noções básicas de citologia, histologia e embriologia. São Paulo: 
Nobel. 
JUNQUEIRA, L.C. Fundamentos de embriologia humana. 
SOARES, J. L. Biologia, volume 2: funções vitais, embriologia, genética. Scipione 
MELFI, R.C.; ALLEY, K.E. Embriologia e Histologia Oral de Permar - Manual para Estudantes de 
Odontologia. Editora Santos. 
TEN CATE, A. R. Histologia Bucal – Desenvolvimento, Estrutura e Função. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 
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Disciplina: 5776 - Fisiologia - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Introdução à Fisiologia. Fisiologia do Sistema Nervoso. Fisiologia da Contração Muscular. 
Fisiologia dos Sistemas Cardiovascular, Respiratório, Digestivo, Urinário, Endócrino, Reprodutivo. 
Objetivo Geral: Compreender as funções dos órgãos e sistemas do corpo humano. 

 
Objetivos Específicos: Conhecer e aplicar os equipamentos que produzem ondas eletromagnéticas que fazem 
parte da termoterapia e fototerapia na prática Fisioterapêutica; Saber e analisar as características físicas das 
diversas modalidades de manifestação das ondas eletromagnéticas seus efeitos fisiológicos no organismo vivo; 
Praticar os procedimentos técnicos de aplicação dos equipamentos de termoterapia e fototerapia; 
Pesquisar atualidades (artigos, teses, monografias) sobre termoterapia e fototerapia relacionada às disfunções 
organizas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Fisiologia Geral e SNC. 
Líquidos corporais: distribuição e composição química dos líquidos orgânicos. Conceito de Homeostase; Bases 
iônicas da gênese do potencial de membrana e do potencial de ação. Propagação axônica do potencial de ação 
e transmissão sináptica. Aula prática (virtual): potencial de ação; Músculo estriado esquelético: estrutura do 
sarcômero; propriedades eletromecânicas da contração; Músculo liso: excitação e propriedades eletromecânicas 
da contração. Aula prática: miografia em gastrocnêmio isolado do sapo (em laboratório); SNC. 

 
Unidade 2: Sistema Cardiovascular. 
Automatismo cardíaco e as propriedades eletromecânicas do miocárdio; O ciclo cardíaco; Regulação da 
frequência cardíaca e da pressão arterial. Microcirculação; Aula prática (laboratório): cardiograma de tração 
em sapo. 

 
Unidade 3: Sistema Respiratório. 
Mecânica respiratória e ventilação pulmonar; Difusão e transporte dos gases respiratórios; Regulação química 
da respiração. Aula prática: controle da respiração no cão (vídeo). 

 
Unidade 4: Sistema Digestório. 
Funções motoras do tubo gastrintestinal; Funções secretoras do tubo gastrintestinal; digestão e absorção dos 
alimentos. Aula prática: Absorção intestinal no cão. (vídeo). 

 
Unidade 5: Sistema Urinário. 
Organização morfofuncional do sistema urinário e do néfron. Filtração glomerular; Transporte tubular de 
água e de solutos. Depuração. 

 
Unidade 6: Sistema Endócrino. 
Organização geral e mecanismo de ação dos hormônios. O hipotálamo e a hipófise; Hormônios da tireoide, 
pâncreas, suprarrenais; paratireoides. Hormônios da neurohipófise. 

 
Unidade 7: Sistema Reprodutor. 
Feminino: regulação neurohormonal do ciclo menstrual. Endocrinologia da gestação, do parto e da lactação. 
Noções sobre contracepção; Masculino: espermatogênese e função endócrina testicular. Efeitos gerais dos 
hormônios sexuais. 

Bibliografia Básica: 
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
MOUNTCASTLLE, V. B. Fisiologia médica. Trad. Sup. Núbio Negrão, et ali. Rio de Janeiro: Guanabara. 
BERNE, R. M., LEVY, M. N. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
AIRES, M.M. Fisiologia. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 
FALAVIGNA, Asdrubal. Fisiologia prática. São Paulo: Educs. 
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SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada 
COSTANZO, Linda S.; Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
GUYTON, Arthur C. e HALL, J. E. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Plano de Ensino 

Disciplina: 5783 - Patologia Geral- Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 2° Período 

 
Ementa: Introdução à Patologia. Conceito de doença Etiologia geral das lesões e doenças. Lesões celulares 
reversíveis e irreversíveis, calcificações patológicas, pigmentações patológicas, distúrbios circulatórios, 
processos inflamatórios, doenças granulomatosas, distúrbios do crescimento, da diferenciação celular e 
neoplasias. 
Objetivo Geral: Identificar e compreender a patogênese e o desenvolvimento dos processos patológicos, 
reconhecendo as alterações orgânicas e as repercussões das principais patologias no organismo; Prática de 
microscopia dos processos patológicos. 

 
Objetivos Específicos: Identificar os processos patológicos gerais; causas e mecanismos de doenças, bem como 
ter noção de suas consequências para o indivíduo, auxiliando na formação de base de conhecimentos para 
diagnóstico e solução de problemas de saúde; Reconhecer as diferenciações morfológicas teciduais provocadas 
por alterações patológicas; Identificar as alterações morfológicas teciduais provocadas por 
alterações patológicas ao nível da microscopia óptica. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1-Conceitos básicos. 
1.1-Doença; 1.2-Patogênese ou patogenia; 1.3-Lesão X processos fisiológicos celulares; 1.4-Etiopatogênese 
geral das lesões. 

 
Unidade 2-Lesões irreversíveis: morte celular e somática. 
2.1-Noções de morte somática; 2.2-Apoptose; 2.3-Necrose; 2.4-Gangrena. 

 
Unidade 3-Distúrbios da circulação. 
3.1-Hiperemia; 3.2-Edema; 3.3-Hemorragia; 3.4-Choque; 3.5-Trombose; 3.6-Embolia; 3.7-Isquemia; 3.8- 
infarto. 

 
Unidade 4-Inflamação. 
4.1-Aguda; 4.2-Crônica. 

 
Unidade 5-Processos de Reparo e Cura. 
5.1-Regeneração; 5.2-Cicatrização. 

 
Unidade 6-Distúrbios do desenvolvimento crescimento e diferenciação celular. 
6.1-Agenesia; 6.2-Aplasia; 6.3-Atresia; 6.4-Estenose congênita ou constrição; 6.5-Fístula; 6.6-Fendas; 6.7- 
Divertículos; 6.8-Duplicações. 

 
Unidade 7-Distúrbios do crescimento e diferenciação celular. 
7.1-Hipo e hipertrofia; 7.2-Hipo e hiperplasia; 7.3-Metaplasia; 7.4-Displasia; 7.5-Neoplasia; 7.5.1-Benigna; 
7.5.2-Maligna. 

 
Unidade 8-Lesões reversíveis: Depósitos intracelulares. 
8.1-Degeneração hidrópica ou tumefação celular; 8.2-Esteatose; 8.3-Lipidose; 8.4-Glicogenose; 8.5- 
Degeneração hialina intracelular. 

 
Unidade 9-Alteração do interstício. 
9.1-Degeneração hialina extracelular; 9.2-Amiloidose. 

 
Unidade 10-Calcificações Patológicas. 
10.1-Distrófica; 10.2-Metastática; 10.3-Cálculos ou concreções. 

 
Unidade 11-Pigmentação patológica. 
11.1-Endógena; 11.2-Exógena. 
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Bibliografia Básica: 
BRASILEIRO-FILHO, G. Bogliolo. Patologia Geral. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 
KUMAR, V., ABBAS, A.K., FAUSTO, N., MITCHELL, R.N. Robbins – Patologia Básica. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 
FARIA, J. L. Patologia Geral. Fundamentos das Doenças com Aplicações Clínicas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
MONTENEGRO, M.R., FRANCO, M. Patologia-Processos Gerais. Rio de Janeiro: Atheneu. 
RUBIN, E. et al. RUBIN – Patologia - Bases Clinicopatológicas da Medicina. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan. 
BRASILEIRO-FILHO, G. Bogliolo Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S.L. Patologia, Bases Patológicas das Doenças. São Paulo: 
Elsevier. 
PORTH, C.M. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 1434 - Microbiologia e Imunologia Bucal - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: Estudo dos mecanismos das doenças bucais, seus conceitos básicos e aplicados à cavidade oral. Papel 
de microrganismo nas doenças infecciosas da cavidade oral, como cárie, doenças periodontais, infecções 
endodôntica e outras, bem como o envolvimento da resposta imune na doença periodontal e 
endodôntica. 
Objetivo Geral: Dar ao aluno conhecimento básico sobre o envolvimento dos diversos microrganismos com   
o meio oral, orientando-o para o controle de infecção e medidas de atuação antimicrobianas eficazes. 

 
Objetivos Específicos: Compreender a dinâmica das doenças infecciosas da cavidade bucal em função da 
composição microbiana bem como o controle dos microrganismos patogênicos e a importância da 
manutenção da microbiota normal para a manutenção da saúde bucal. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Desenvolvimento da microbiota normal da cavidade bucal. 
Colonização da cavidade bucal, fatores moduladores da colonização, importância da formação da microbiota 
normal. 

 
Unidade 2: Doenças microbianas da cavidade bucal. 
Infecções bacterianas, fúngicas e virais. 

 
Unidade 3: Controle de infecção. 
Mecanismos físicos e químicos de controle de microrganismos e processos infecciosos. 
Bibliografia Básica: 
PELCZAR, M.J.; REID, R.; CHAN, E.C.S. Microbiologia. São Paulo: Makron Books. 
ROITT, T.R.; et al. Imunologia. São Paulo: Manole. 
JORGE, A.O.C. Microbiologia e Imunologia Oral. Editora Elsevier. 
Bibliografia Complementar: 
TORTORA, G. J. Microbiologia. Porto Alegre, Artmed. 
CD Microbiologia: interativa [recurso eletrônico] 
JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença. Tradução: Denise 
Cantarelli Machado. Artmed. 
PEAKMAN, M&VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
JORGE A. Microbiologia bucal. São Paulo: Santos. 
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Disciplina: 1436 - Cariologia - Obrigatória 
Carga Horária: 45h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: A cariologia é uma disciplina que envolve o estudo da etiologia, risco, atividade, bem como o 
processo evolutivo e os aspectos biológicos, sociais, econômicos e culturais envolvidos na iniciação e 
progressão da doença cárie dentária. 
Objetivo Geral: Conhecer e analisar criticamente os aspectos gerais e específicos sobre a doença cárie, 
estabelecendo normas para a identificação de sua etiologia, do seu diagnóstico e da sua prevenção e tratamento. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução ao estudo da cariologia: epidemiologia e situação atual. 
Unidade 2: Etiologia da cárie dental - (Hospedeiro-saliva). 
Unidade 3: Etiologia da cárie dental - (Hospedeiro-dente). 
Unidade 4: Etiologia da cárie dental - (Microorganismos). 
Unidade 5: Etiologia da cárie dental - (Dieta). 
Unidade 6: Revisão do conteúdo. 
Unidade 7: Aspectos clínicos e histológicos da cárie dentária. 
Unidade 8: Aspectos clínicos e histológicos da cárie dentária. 
Unidade 9: Controle e tratamento da doença cárie: o papel da higiene bucal. 
Unidade 10: Controle e tratamento da doença cárie: antimicrobianos. 
Unidade 11: Controle e tratamento da doença cárie: uso do flúor. 
Bibliografia Básica: 
KRASSE, B. Risco de Cárie: um guia prático para avaliação e controle. Sweden: Quintessence. 
PORTO, C.L.A. Cariologia - Grupo Brasileiro de Professores de Dentística. Editora Artes Médicas. 
BUSSADORI, S.K. Remoção Química e Mecânica do Tecido Cariado. Ed. Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
VILLALBA, J.P. Odontologia e Saúde Geral. Editora Santos. 
MONTENEGRO, M. F.; CRUZ, R.A. Promoção de Saúde Bucal em Pacientes Ortodônticos. Editora Santos. 
KRIGER, L. Promoção de saúde bucal: paradigma, ciência, humanização. Artes Médicas. 
KRAMER, P.F; FELDENS, C.A; ROMANO, A.R. Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria – 
diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie oclusal. São Paulo: Artes Médicas. 
PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. São Paulo. Santos. 
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Disciplina: 1437 - Radiologia I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo dos aparelhos de Raios X, filmes e acessórios radiográficos, das técnicas 
radiográficas intrabucais e a identificação radiográfica dos dentes e estruturas anexas bem como dos reparos 
anatômicos normais do complexo maxilo-mandibular. 
Objetivo Geral: Compreender os fundamentos envolvidos na origem dos raios X, na formação da imagem 
radiográfica, dos efeitos biológicos da radiação e indicar, executar e interpretar as radiografias que são obtidas através 
das técnicas intrabucais. 

Objetivos específicos: 1- Conhecer e compreender os fundamentos básicos da eletricidade e radiação necessários 
para a produção e a adequada utilização dos aparelhos de raios X de diagnóstico. 2- Conhecer e compreender a 
natureza, propriedades, obtenção e a utilização dos raios X de uso em diagnóstico odontológico. Reconhecer todos 
os componentes de um aparelho de uso odontológico e ser capaz de fazer a melhor opção de compra. 3- Conhecer  e 
compreender os efeitos biológicos das radiações ionizantes e conhecer e aplicar todas as medidas de radioproteção 
na prática do diagnóstico radiográfico odontológico. 4- Conhecer e compreender o mecanismo de formação da 
imagem radiográfica, os fatores que determinam sua qualidade, os filmes, acessórios radiográficos e processamento 
químico das tomadas radiográficas. 5- Conhecer e executar as técnicas radiográficas intrabucais periapicais da 
bissetriz e do paralelismo. 6- Conhecer e reconhecer todas as características anatômicas 
radiográficas dos dentes, estruturas anexas e das principais estruturas dos maxilares presentes nas radiografias 
periapicais. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Biofísica da eletricidade e da radiação: 
Corrente elétrica: unidades de medida, utilização diária na obtenção de trabalho (conforto); Radiação: natureza, 
propriedades, classificação, utilização diária e efeitos nocivos; Descoberta, natureza, propriedades e produção dos 
Raios X; Aparelhos de uso odontológico, características físicas (kilovoltagem, amperagem, área focal, colimação, 
filtragem, refrigeração), componentes elétricos, ampola, braços articulados, timer e outros; Efeitos somático e 
genéticos, unidades de medidas das radiações, relação entre dose e área acometida pela radiação, medidas de 
radioproteção do paciente do operador do aparelho de raios X. 

Unidade 2 - Imagem radiográfica: 
Filmes radiográficos: características e classificações; Ecrans intensificadores e chassis radiológicos; Fatores que 
determinam a qualidade da imagem radiográfica relacionada aos filmes, ao aparelho de raios X e relação entre filme-
objeto-fonte de radiação. 

Unidade 3 - Técnicas radiográficas intra-bucais: 
Técnicas periapicais da bissetriz e do paralelismo; Indicações, posição do paciente, filme, ângulos no 
direcionamento dos Raios X, revelação e fixação e montagem da tomadas; Treinamento clínico. 

Unidade 4 - Anatomia radiográfica periapical: 
Identificação das estruturas dentárias e anatômicas dos ossos maxilares das regiões radiografadas durante o exame 
radiográfico. 
Bibliografia Básica: 
FREITAS, A. Radiologia Odontológica. Editora Artes Médicas. 
WATANABE, P. C. A. Imaginologia e Radiologia Odontológica. Elsevier. 
SALVAJOLI, J.V. Radioterapia em Oncologia. Rio de Janeiro: MEDSI. 
Bibliografia Complementar: 
TAVANO, O. Curso de Radiologia. São Paulo: Santos. 
ROSA, J. E. Métodos radiográficos especiais para o dentista clínico. UFSC 
LEARRETA, J. A. Atlas de imagens sadias e Patológicas da Articulação Temporomandibular. Editora Artes 
Médicas. 
BONTRAGER, Kenneth L. Atlas de bolso: técnica radiológica e base anatômica. 
SOUZA, Eduardo C. Radiologia digital na clinica odontológica. UFRGS. 
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Disciplina: 1438 - Odontologia Social e Preventiva I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: Despertar atitude crítica em relação à posição que o indivíduo ocupa na estrutura social de uma 
sociedade ou comunidade. Avaliação da odontologia sob o aspecto social, político, econômico e cultural, 
proporcionando ao profissional da saúde um relacionamento adequado com a comunidade, integrando-o à 
mesma para que juntos possam intervir no processo saúde-doença, de forma integral. 
Objetivo Geral: Conhecer as bases conceituais, organizacionais e operacionais da Odontologia Social e 
Preventiva, estabelecendo como meta prioritária a prevenção como estratégia para atingir o maior contingente 
de escolares, orientada em um modelo preventivo que prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, de forma integral e contínua, possibilitando ao aluno a compreensão ampliada do processo 
saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas. 

 
Objetivos Específicos: Utilizar bases conceituais e epidemiológicas que atinjam escolares de 05 a 14 anos 
utilizando recursos preventivos, identificando o perfil e as habilidades necessárias ao profissional de saúde de 
nível superior junto à equipe de saúde coletiva. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Odontologia dentro da saúde pública. 
-Níveis de Prevenção. -Níveis de Aplicação. -Noções de Cariologia. 

 
Unidade 2: Prevenção da doença cárie. 
-Conhecimento da doença, seus meios e métodos de prevenção utilizados em saúde pública de forma mais 
eficaz. -Índices odontológicos de maior importância em saúde pública. 

 
Unidade 3: Atividades extra muro. 
-Atividades realizadas na Escola Estadual do Bairro Jardim das Palmeiras, seguindo o Projeto Prevenção, que 
tem por objetivo a realização de ações odontológicas preventivas de forma coletiva. 
Bibliografia Básica: 
PINTO, V.G. Saúde Bucal Coletiva. São Paulo: Santos. 
CHAVES, M.M. Odontologia Social. Rio de Janeiro: Artes Médicas. 
PEREIRA, A. C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. Ed. Napoleão. 
Bibliografia Complementar: 
GOMES, D.C.R. Equipe de saúde: o desafio da integração. UFU. 
KRIGER, L. Promoção de saúde bucal: paradigma, ciência, humanização. Artes Médicas. 
NARVAI, Paulo Capel. “Saúde bucal coletiva: caminhos da odontologia sanitária à bucalidade" 
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO. Manual técnico de educação e saúde bucal. SESC. 
BURT, B. A. Odontologia prática dental e a comunidade. Editora Santos. 
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Disciplina: 2837 - Farmacologia - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: Conhecimentos gerais sobre farmacologia: farmacologia do sistema nervoso central e periférico, do 
sistema cardiovascular, do sistema respiratório, do sistema digestório, dos rins, quimioterápicos, antibióticos, 
antiinflamatórios, antitérmicos, anestésicos locais. 
Objetivo Geral: Conhecimento sobre a atuação das diversas substâncias farmacológicas no corpo humano, suas 
vias de administração, absorção, distribuição, locais específicos de ação e eficácia, indicações, contra- 
indicações, vantagens, desvantagens, superdosagens e intoxicações. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Farmacologia geral: 
Introdução à farmacologia; Absorção e fatores que a modificam; Vias de administração; Formas 
farmacêuticas; Locais de absorção. 

 
Unidade 2: Medicamentos: 
Biotransformação; Distribuição das drogas; Eliminação dos medicamentos. 

 
Unidade 3: Interação medicamentosa: 
Associações medicamentosas; Interações medicamentosas; Fatores que modificam as ações e efeitos das 
drogas; Mecanismos de interação; Efeitos adversos dos medicamentos. 

 
Unidade 4: Farmacologia específica: 
Antitérmicos, analgésicos; Antiinflamatórios; Antibióticos, antimicrobianos, quimioterápicos; Antiácidos, anti-
ulcerosos; Cardiotônicos, anti-arrítmicos, anti-hipertensivos; Hipnóticos, sedativos, psicotrópicos, 
antidepressivos; Broncodilatadores, antitussígeno, mucolítico, mucocinético; Hipoglicemiantes; 
Anticoncepcionais. 
Bibliografia Básica: 
BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica & atenção farmacêutica. São Paulo: Manole 
GOODMAN, LS; GILMAN, AG. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro: McGraw Hill. 
FINKEL, R; CABEDDU, LX; CLARK, MA. Farmacologia Ilustrada. Porto Alegre: Artmed. 
Bibliografia Complementar: 
BRAGA, R. J. F. 'ABC da Farmácia Hospitalar. 'Editora Atheneu Ltda. 
FERREIRA, R. C. S. Bulário Explicativo - Mais de 1000 Substâncias Ativas - Inclui CD. Editora Rideel 
Ltda. 
GOMES, M.J.V.M./REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas - Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar. 
Editora Atheneu Ltda. 
SILVA, PENILDON. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
FUYCHS, Flávio Danni. Farmacologia clinica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 4675 - Anatomia e Escultura Dentária - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: Introdução ao estudo da anatomia dentária. Morfologia externa e interna dos grupos dentários decíduos 
e permanentes. Anatomia endodôntica, anatomia radiológica dos dentes, erupção e troca dos dentes. 
Conhecimento da forma e escultura do dente isolado e do órgão dentário como integrante do sistema dentário 
e do aparelho mastigatório, proporcionando pelo aprendizado da morfologia dentária e prática do desenho e 
escultura dentária. Relação dos dentes com os ossos e regiões vizinhas, arcadas e equilíbrio dentário, direção 
geral e engrenamento dos dentes e oclusão propriamente dita. 
Objetivo Geral: Compreender a Anatomia Dentária como aspecto morfológico primordial para a prática 
odontológica, suas interações e aplicações no aprendizado e no desenvolvimento acadêmico-profissional. 

 
Objetivos Específicos: - Identificar as características anatômicas gerais, diferenciais e comparativas dos 
diversos grupos dentários, das relações das dentições, dos arcos dentários (oclusão), entre outros; - 
Compreender a exata importância das três funções fundamentais do sistema odonto-estomato-dinâmico: 
mastigação, fonação e estética; - Utilizar o desenho dentário como método auxiliar para o estudo da escultura 
dentária; - Utilizar a representação gráfica e panorâmica do dente, com finalidade precípua de maior fixação e 
memorização dos pormenores anatômicos de cada unidade, criando-se a imagem de contorno, 
proporcionalidade e prévia planificação da estrutura; - Esculpir o elemento dentário através da reprodução 
em bloco de cera, baseado na morfologia das faces vestibular, lingual, mesial, distal, oclusal e/ou incisal; - 
Aplicar a nomenclatura das estruturas dentárias e a notação dentária como um todo. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Dentes. Generalidades: Conceituação e objetividade da escultura dentária, relação da anatomia 
dentária com as demais disciplinas, definição, situação, localização, nomenclatura, fórmulas notação gráfica 
dos dentes, cor e dimensões, formas geométricas aplicadas, seleção e classificação. 

 
Unidade 2 - Morfologia dos dentes: 2ª dentição (permanente) – noções gerais e morfologia interna de toda a 
dentição, evolução e cronologia da erupção. 

 
Unidade 3 - Morfologia dos dentes: 1ª dentição (decídua) – estudo dos dentes em seu conjunto, anatomia 
funcional dos dentes humanos, aspecto evolutivo e cronologia de erupção, dentes da dentição decídua. 

 
Unidade 4 - Relações dos dentes com o osso alveolar e regiões vizinhas: Arcadas e equilíbrio dentário, 
direção e engrenamento dos dentes e oclusão propriamente dita. Instrumental e sua técnica, material e seu uso, 
técnica de escultura e desenho dos dentes. 
Bibliografia Básica: 
FIGÚN, M.E.; GARINO, R.R. Anatomia Odontológica Funcional e Aplicada. São Paulo: Panamericana. 
BATH-BALOGH, M.; FEHRENBACH, M. J. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das 
Estruturas Orofaciais. Baruari, SP: Manole. 
OKESON, Jeffrey P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 
Bibliografia Complementar: 
DUBRUL, E. Lloyd. Anatomia oral de Sicher e Dubrul. 
VIEIRA, G. Atlas de Anatomia - Dentes decíduos. Editora Santos. 
MADEIRA, M.C. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais para a prática odontológica. São Paulo: 
Sarvier. 
SANTOS JR., Jose dos. Escultura e modelagem dental na clínica e no laboratório. 
TEIXEIRA, L.M.S. Anatomia Aplicada à Odontologia. São Paulo: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 5626 - Patologia Oral - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: Estudo teórico da etiopatogenia e o reconhecimento histopatológico das principais alterações buco- 
dentárias tais como: cárie dentárias, alterações pulpo-periapicais-periodontais, alterações da mucosa bucal, dos 
ossos maxilares, estruturas anexas e neoplasias. 
Objetivo Geral: Conhecer a etiologia e a patogenia das doenças mais comuns que acometem o complexo buco- dento-
maxilo-facial facilitando o reconhecimento de suas manifestações clínicas e o entendimento da terapêutica aplicada. 

 
Objetivos específicos: Conhecer a etiologia, compreender os mecanismos de instalação e descrever as características 
clínicas, histopatológicas da cárie dental, das alterações pulpares, periapicais e periodontais inflamatórias, das 
principais alterações da boca que não necessitam de tratamento (lesões ortológicas), outras alterações que acometem 
a mucosa bucal, os processos proliferativos não neoplásicos que surgem na boca e as 
neoplasias que acometem o complexo maxilo-facial. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Cárie dentária: 
Formação do biofilme-placa bacteriana; Mecanismo de desmineralização/remineralização; Aspectos clinicos e 
histopatolóticos da cárie; Etiopatogenia e reconhecimento clínico e histopatológico das alterações pulpares, 
periapicais e periodontais inflamatórias; Alterações pulpares, periapicais e periodontais: Etiopatogenia; Principais 
sinais, sintomas e aspecto histopatológico das pulpites agudas, crônicas e hiperplásica; Abscessos dento alveolares, 
do granuloma e dos cistos periapicais; Principais sinais, sintomas e aspecto histopatológico da doença periodontal 
crônica, gengivite e periodontite, doença periodontal aguda, GUNA e pericoronarite e das hiperplasias gengivais. 

 
Unidade 2 - Alterações ortológicas: 
Etiopatogenia; Principais sinais, sintomas e aspecto histopatológico da língua geográfica, grânulos de Fordyce, 
tonsilas linguais, torus mandibular e palatino, leucoedema, linha alba, fóvea lingual e outras. 

 
Unidade 3 - Lesões brancas, ulceradas, vesiculares e bolhosas: 
Etiopatogenia; Principais sinais, sintomas e aspecto histopatológico das lesões: ulceradas, lesões vesiculares, lesões 
bolhosas e lesões brancas da mucosa bucal. (úlceras, aftas, herpes, pênfigo, penfigóide, hiperceratose, liquen plano, 
leucoplasias e outras). 

 
Unidade 4 - Processos proliferativos não neoplásicos: 
Etiopatogenia; Principais sinais, sintomas e aspecto histopatológico das hiperplasias fibrosas inflamatórias, 
hiperplasias provocadas por próteses, hiperplasia fibroepitelial, granuloma piogênico e lesão periférica de células 
gigantes. 

 
Unidade 5 - Neoplasias benignas e malignas: 
Etiopatogenia; Principais sinais, sintomas e aspecto histopatológico das neoplasias benignas e malignas de origem 
ectodérmicas e mesodérmicas: Papilomas, fibromas, hemangiomas, lipomas, carcinomas, sarcomas e outras. 
Bibliografia Básica: 
NEVILLE, BW et al. Patologia oral e maxilo facial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 
ROBBINS, S.L. Patologia: estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara. 
SHAFER, WG; HINE,MK; LEVY,BM - Tratado de Patologia Bucal. Rio de Janeiro, Guanabara. 
Bibliografia Complementar: 
TOMMASI, A. F. Diagnóstico em patologia bucal. São Paulo. Pancast. 
LASKARIS, G. Atlas colorido de Doenças da Boca. Editora Artmed. 
SILVERMAN JR, S.; COLS. Fundamentos de Medicina Oral. Editora Guanabara. 
CASTRO, AL. Estomatologia. São Paulo, Santos. 
TOPPAZIAN, R. G. Infecções bucomaxilofaciais e orais. São Paulo: Santos. 
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Disciplina: 5808 - Introdução à Clínica Odontológica I - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 3° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo da orientação profissional com relação aos aspectos ergonômicos e de 
biossegurança envolvidos no exercício da Odontologia, a utilização do pessoal auxiliar como importante fator 
de diminuição de riscos para as doenças ocupacionais e aumento da produtividade, sendo as atividades 
práticas realizadas na Clínica Odontológica, onde pode-se aplicar os conceitos adquiridos em sala de aula. 
Objetivo Geral: Conhecer os princípios ergonômicos que estão  diretamente relacionados com a  profilaxia das 
doenças profissionais, entender de forma sistemática as medidas de biossegurança e saber utilizar através da 
delegação de funções o pessoal auxiliar em Odontologia e o trabalho a quatro mãos. 

 
Objetivos Específicos: Empregar de forma correta os componentes do ambiente de trabalho, das posições de 
trabalho e a efetiva aplicação dos meios profiláticos das doenças profissionais. Distinguir as doenças 
ocupacionais e determinar a sua prevenção. Determinar a forma correta de distribuir os equipamentos 
odontológicos de maneira ergonômica, dentro da filosofia de promoção em saúde. Estabelecer os riscos na 
atividade odontológica e sintetizar a importância dos métodos de controle de infecções. Utilizar os métodos 
para o controle de infecções e determinar a ação correta frente a um acidente perfuro-cortante. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Ergonomia: 
-Ergonomia no consultório odontológico. -Conceitos básicos de produtividade, tempos, custos e movimentos 
corporais de trabalho. -Aspectos relacionados com equipamento e ambiente de trabalho: o equipamento como 
elemento de trabalho, classificação do equipamento, condições ideias de trabalho, áreas de trabalho no 
consultório. -Posição de trabalho do cirurgião-dentista. -Doenças Ocupacionais: discussão das causas e 
prevenção. -Montagem do consultório visando a promoção em saúde. 

 
Unidade 2: Biossegurança: 
-Conceitos básicos em biossegurança: esterilização, esterilizante, desinfecção, desinfetante, infecção cruzada, 
procedimentos críticos, semicríticos e não críticos. -Equipamentos de proteção individual: luva, máscara, gorro, 
óculos e avental. -Métodos de esterilização: processos físicos e químicos. -Como realizar esterilização em estufa 
e autoclave, protocolos. -Métodos de desinfecção e tipos de desinfetantes. -A importância da antissepsia; -
Controle da infecção no consultório odontológico: cuidados com lixo e seu descarte; -Como 
proceder frente a um acidente biológico. 
Bibliografia Básica: 
BARROS, O.D. Ergonomia 1: a eficiência ou rendimento e a filosofia correta de trabalho em odontologia. 
São Paulo: Pancast. 
SAQUY, P.C. Orientação profissional em odontologia. São Paulo: Santos. 
GUANDALINI, S.L.; MELO, N.S.F.; SANTOS, E.C.P. Como controlar a infecção na odontologia. São 
Paulo: Gnatus. 
Bibliografia Complementar: 
HIRATA, M.H. Manual de biossegurança. Manole. 
SANTOS, R.B. Aspectos Éticos e Legais da Prática Odontológica - Comentários de profissionais de áreas 
distintas Direito e Odontologia. Editora Santos, 
NARESSI, W. G. Ergonomia e Biossegurança em odontologia. Série ABENO. Porto Alegre: Artes Médicas 
BARROS, O. B. Ergonomia 2: o ambiente físico de trabalho a produtividade e a qualidade de vida em 
odontologia. Vol.2. São Paulo, Pancast. 
BARROS, O. B. Ergonomia 3 : auxiliares em odontologia ACD-THD-TPD-APD. Vol 3. São Paulo, Pancast. 
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Disciplina: 1441 - Dentística I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: Estudo dos instrumentos, métodos, técnicas e normas para a execução de preparos cavitários com 
indicação preventivo/terapêutica; das classificações dessas cavidades e nomenclatura de suas partes 
constituintes, em manequim. Conhecimento dos materiais indicados e utilizados na restauração direta dessas 
cavidades. 
Objetivo Geral: Desenvolver no aluno o adestramento dígito-motor para uso do instrumental, execução de 
preparos cavitários e emprego dos materiais restauradores odontológicos. Constitui a fase de reconhecimento 
dos tipos de preparos e de reparação básica, realizada em dentes de manequim, visando posterior aplicação na 
clínica. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Iniciação em Dentística. 
-Nomenclatura em dentística; - Instrumentais manuais e rotatórios; -Técnicas de isolamento absoluto. 

 
Unidade 2: Preparos simples e respectivas restaurações. 
-Técnica de preparo e restauração em resina composta classe I simples; -Mecanismos de proteção pulpar 
indireta; -Técnica de preparo e restauração em amálgama classe I simples; -Técnica de preparo e restauração 
de resina composta classe V. 

 
Unidade 3: Preparos compostos e acabamento. 
-Técnica de preparo e restauração classe II em amálgama; -Técnica de preparo e restauração em amálgama 
classe I composta; -Técnica de preparo e restauração em resina composta classe III; -Acabamento e polimento 
de restaurações. 
Bibliografia Básica: 
CONCEIÇÃO, E.N. cols. Dentística saúde e estética. Porto Alegre: Art-Med. 
MONDELLI, J. et al. Dentística procedimentos pré-clínicos. São Paulo, Santos. 
SCHMIDSEDER, J. Odontologia Estética. Ed. Artmed. 
Bibliografia Complementar: 
CONCEIÇÃO, N.C. Restaurações Estéticas - Compósitos, cerâmicas e Implantes. Artmed. 
CHAIN. Restaurações Estéticas com Resina Composta em Dentes Posteriores. Editora Artes Médicas. 
SOLBERG, William K. Disfunções e desordens temporomandibulares. 
NETTO, N. G., Dentística restauradora: Restaurações diretas. São Paulo: Santos. 
HORSTED BINDSLEV, P. Dentística Operatória Moderna. São Paulo: Santos. 
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Disciplina: 1444 - Semiologia e Estomatologia I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: O programa enfatiza a necessidade de metodologia no processo diagnóstico e reconhecimento dos 
aspectos de normalidade e técnicas de exame do paciente, bem como interpretação dos dados obtidos, correta 
indicação de exames complementares e planejamento de tratamento levando-se em consideração as alterações 
sistêmicas do mesmo. 
Objetivo Geral: Oferecer ao aluno uma ampla visão dos princípios básicos de semiologia e semiotécnica, 
capacitando-o para a realização de exame clínico do paciente, levando em consideração as suas condições 
sistêmicas e loco-regionais, visando o correto diagnóstico, prognóstico, orientação, terapêutica, proservação e 
prevenção em relação às doenças estomatológicas, desenvolver a capacidade de trabalho em equipe 
multidisciplinar; estimular auto-confiança na relação profissional-paciente. 

 
Objetivos Específicos: 1. Reconhecer a metodologia de abordagem do paciente em semiologia e a organização 
do processo diagnóstico em etapas, com identificação dos aspectos normais das várias estruturas anatômicas. 
Empregar métodos de obtenção de dados vitais, bem como identificar valores normais e alterados dos mesmos 
além de uma adequação das reações perante o paciente; 2. Identificar e discutir as principais alterações 
sistêmicas de interesse para a prática odontológica desenvolvendo uma análise crítica em relação ao 
atendimento de pacientes com comprometimento sistêmico; 3. Reconhecer os aspectos clínicos da cárie dentária 
correlacionandos com o conhecimento teórico e praticar o diagnóstico clínico da cárie dentária; 4. Identificar 
através da sintomatologia as doenças mais comuns que afetam a polpa dentária e determinar o prognóstico 
através do diagnóstico diferencial das mesmas; 5. Reconhecer as variações da normalidade no exame clínico 
da boca e classificar de acordo com as características clínicas as várias formas das alterações dos tecidos bucais. 
6. Identificar as lesões mais comuns que acometem a mucosa bucal através do correto exame clínico e exames 
complementares com aplicação da semiotécnica determinando o diagnóstico, 
prognóstico e estabelecendo um plano de tratamento para o paciente. 
Conteúdo Programático 
Unidade 1: Avaliação Sistêmica. 
- Exame do paciente: conceitos e metodologia incluindo preenchimento de ficha clínica. a) Exame subjetivo ou 
anamnese; b) Exame objetivo ou exame físico. - Geral, incluindo dados vitais (Pressão Arterial, pulso, 
temperatura e freqüência respiratória). - Loco – regional extrabucal e intrabucal. - Risco de infarte/alterações 
cardiovasculares: a- Hipertensão; b- Angina do peito; c- Infarte; d- Arritmias; e- Insuficiência cardíaca 
congestiva; f- Acidente vascular cerebral. - Risco de endocardite: - Fatores de risco; - Procedimentos de risco; 
- Profilaxia; - Risco de convulsão: - Epilepsia; - Desordens convulsivas; - Risco de Hemorragia; - 
Trombocitopatias e Coagulopatias: Reconhecimento, exames de consultório, exames laboratoriais; - Profilaxia 
das complicações; - Endocrinopatias e gravidez: - Diabete melito; - Hipo e Hipertireoidismo; - Doenças da 
supra-renal; - Corticoterapia; - Avaliação e tratamento odontológico da paciente grávida (riscos e cuidados). 

 
Unidade 2: Diagnóstico da cárie dentária. 
- Aspectos clínicos. - Fases da evolução natural da doença. a- Diagnóstico das pulpopatias e periapicopatias; b- 
Pulpite aguda/crônica; reversível/irreversível: - Aspectos clínicos; - Sintomatologia; - Diagnóstico diferencial 
das diferentes fases da doença; c- Periodontite apical aguda/crônica; -Granuloma apical; -Cisto apical; -
Abscesso dento-alveolar agudo/crônico; - Aspectos clínicos; - Sintomatologia; - Diagnóstico diferencial. 

 
Unidade 3: Lesões mais comuns da cavidade oral. 
a- Lesões ortológicas/fundamentais: - Aspectos clínicos; - diagnóstico diferencial; -Classificação das lesões 
fundamentais. b- Ulceradas: - Quadro clínico e diagnóstico diferencial de úlceras traumáticas, úlceras 
neoplásicas, aftas. c- Vésico-bolhosas: - Quadro clínico e diagnóstico diferencial de Pênfigo, Penfigóide, 
Eritema multiforme, Líquen Plano. d- Lesões Brancas: - Quadro clínico e diagnóstico diferencial de 
Hiperceratoses , Leucoplasias, Liquen Plano, Lupus Eritematoso, Nevo Branco Esponjoso. 

Bibliografia Básica: 
COLEMAN, G.C.; NELSON, J.F. Princípios de Diagnóstico Bucal. Guanabara Koogan. 
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SONIS, S. T. Princípios e Prática de Medicina Oral. Rio de Janeiro: Guanabara koogan. 
ALVARES, L. C.; TAVANO, O. Curso de Radiologia em Odontologia. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
PORTO, C. C. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia - Estomatologia. Editora Guanabara. 
ISHIYAKU, Atlas de diagnóstico oral por imagens. Editora Elsevier. 
ROMEIRO, V. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Medeiros, José de Laurentys. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico clínico. Belo Horizonte: 
Interminas. 
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Disciplina: 1447 - Materiais Dentários I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: O programa abrange as propriedades gerais e estrutura dos materiais do complexo dentina-polpa. 

Objetivo Geral: Estudar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais dentários e  suas  relações 
com a manipulação e a aplicação clínica. 

 
Objetivos Específicos: Os alunos deverão conhecer teoricamente as propriedades gerais e específicas visando 
a indicação e manipulação dos materiais dentários. Ao final do semestre os alunos deverão identificar, 
manipular e aplicar os materiais dentários. Demonstrarão através de conhecimento teórico e destreza prática 
em manequins com dentes artificiais, estarem aptos a cursar as disciplinas clínicas dos semestres seguintes. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução ao estudo dos materiais dentários 
-Histórico e propriedades gerais dos materiais dentários. 

 
Unidade 2: Materiais Restauradores. 
-Sistema Adesivo. -Resina composta. -Amálgama 

 
Unidade 3: Cimentos Odontológicos. 
-Cimento de óxido de zinco e eugenol. -Cimento fosfato de zinco. -Cimento de hidróxido de cálcio. -Cimento 
de silicato. -Cimento de ionômero de vidro. -Cimentos resinosos. 

 
Unidade 4: Selantes de Fóssulas e Fissuras. 
-Verniz Cavitário. -Pasta Dental 
Bibliografia Básica: 
REIS, Alessandra. Materiais dentários restauradores diretos: dos fundamentos à aplicação clínica. Editora 
Santos. 
MCCABE, J. Materiais Dentários Diretos. São Paulo, Editora Santos. 
SAKAGUCHI, R. Craig. Materiais Dentários Restauradores. Editora Elsevier. 
Bibliografia Complementar: 
CARDOSO, Rielson J.A. Odontologia, conhecimento e arte: Dentística, prótese, ATM, implantodontia, 
cirurgia, odontogeriatria. 
DARVELL, B.W. Ciência dos Materiais Dentários para Odontologia Restauradora. Editora Santos. 
ANUSAVICE,K.J., Phillips. Materiais Dentários. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 
BACHMANN, L.; ZEZELL, D.M. Estrutura e composição do esmalte e da dentina: tratamento térmico e 
irradiação laser. 
HIRATA, R. TIPS - Dicas em Odontologia Estética. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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Disciplina: 4670 - Periodontia I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: A disciplina trabalha o conhecimento referente à composição, saúde e alterações dos tecidos 
periodontais, bem como o tratamento das doenças do periodonto. 
Objetivo Geral: Promover formação acadêmica ética e participativa, associada a um aprendizado técnico- 
científico fundamentado, objetivando formar profissionais criativos, responsáveis e preparados para atuar em 
um mercado exigente, competitivo e diversificado. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Saúde dos tecidos periodontais. 
- Periodonto de Proteção; - Periodonto de Sustentação. 

 
Unidade 2: Alterações dos tecidos periodontais. 
- Etiologia das DPs; - Nomenclatura das DPs; - Fatores de Risco para DP; - Evolução das DPs. 

 
Unidade 3: Tratamento das doenças periodontais. 
- Instrumentos Periodontais; - Exame Clínico Periodontal; - Terapia Mecânica; - Alterações Sistêmicas X DP. 
Bibliografia Básica: 
LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 
OPPERMANN, R.V. RÖSING, C.K. Periodontia Laboratorial e Clínica. Editora Artes Médicas. 
CARRANZA, Jr., F.A. Periodontia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
BEAN, MARY-CATHERINE; SCHOEN, D. H. Instrumentação em periodontia contemporânea. São Paulo, 
Editora: Santos. 
WOLF, H.F. Periodontia. Editora Artmed. 
FRANCHISCONE,C.E. Osseointegração e as próteses unitárias: como otimizar a estética. Artes Médicas. 
OPPERMANN, V.R; RÖSING, C.K. Periodontia Laboratorial e Clínica - Série ABENO. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
Lascala Júnior, Nelson Thomaz (Coord.) Periodontia e implantodontia: desmistificando a ciência. Lascala 
Júnior, Nelson Thomaz (Coord.). 
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Disciplina: 4699 - Odontologia Social e Preventiva II (Estágio) - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: A disciplina oferece subsídios para o graduando desenvolver atuação na área de saúde pública, 
capacitando-o para racionalizar e refletir o papel do cirurgião dentista na sociedade civil e no estado, na 
formulação e direcionamento das políticas de saúde, através da inserção da saúde bucal na estratégia de Saúde 
da Família, viabilizando o conhecimento teórico associado a uma experiência local. 
Objetivo Geral: Conhecer e analisar criticamente a conformação do processo saúde-doença na sociedade 
Brasileira e os problemas de saúde pública de maior prevalência; Discutir a participação e papel do cirurgião 
dentista, na sociedade civil e no estado, na formulação e direcionamento das políticas de saúde; Analisar 
criticamente a política oficial de saúde (SUS) e a estratégia de saúde da família. 
Conteúdo Programático: 
1. Políticas de saúde e a instituição do SUS no Brasil. 
2. PSF: conceitos, princípios e práticas. 
3. Palestra: zoonose. 
4. Palestra: Imunização. 
5. Palestra: amamentação. 
6. Palestra: saúde da criança. 
7. Avaliação Teórica Bimestral. 
8. Aula teórica: classificação quanto ao risco de doenças bucais. 
9. Avaliação Teórica Bimestral. 
10. Apresentação dos relatórios e entrega das fichas de cadastramento. 
Bibliografia Básica: 
PEREIRA, A.C., e Cols.; Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. Editora Napoleão. 
DIAS, C.R. Promoção e Proteção da Saúde bucal na Família - O cotidiano da Prevenção. Editora Santos. 
NARVAI, P.C; FRAZÃO, P. Saúde Bucal no Brasil - Muito além do Céu da Boca. Fiocruz. 

 
Bibliografia Complementar: 
ARAUJO, MARIA Ercilia de. Odontologia em saúde coletiva. USP. 
LEAVELL, Hugh Rodman. Medicina preventiva. São Paulo: McGraw-Hill. 
Singer, Paul. Prevenir e curar: o controle social através dos serviços de saúde. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 
MOYSÉS, S.J; GÓES, P. S. A. Planejamento, avaliação e gestão em saúde bucal. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
PEREIRA, A.C. Saúde Coletiva: Métodos Preventivos para Doenças Bucais. Ed. Artes Médicas. 
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Disciplina: 5627 - Oclusão I - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos componentes anatômicos e fisiológicos do sistema estomatognático, 
incluindo os fatores determinantes da morfologia oclusal, a função neuromuscular, a fisiologia da mastigação 
e deglutição, o desenvolvimento da oclusão dental, a oclusão natural e artificial; dos articuladores, do ajuste 
oclusal, diagnóstico e tratamento das disfunções, dos materiais dentários utilizados 
para a obtenção de moldes e modelos e atividades laboratoriais pré-clínicas. 
Objetivo Geral: Identificar os aspectos anátomo-fisiológicos dos componentes da oclusão e utilizar de forma 
adequada os materiais e recursos necessários para o exame, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das 
disfunções do sistema estomatognático. 

 
Objetivos Específicos: Identificar e explicar os componentes anatômicos; Descrever a função fisiológica do 
Sistema estomatognático; Identificar e interpretar os fatores que determinam a morfologia oclusal; Descrever e 
explicar a função neuromuscular; Descrever a fisiologia da mastigação e deglutição; Interpretar o 
desenvolvimento da oclusão dental; Identificar os articuladores; Definir e analisar o ajuste oclusal; 
Diferenciar o diagnóstico e tratamento das disfunções das atm’s; Identificar e aplicar os materiais dentários 
utilizados para obtenção dos moldes e modelos; Constatar e aplicar as atividades laboratoriais pré-clínicas. 
Conteúdo Programático 
1. Sistema Estomatognático. 
2. Componentes anatômicos. 
3. Componentes fisiológicos fatores determinantes da morfologia oclusal. 
4. Função neuromuscular. 
5. Fisiologia da mastigação e deglutição. 
6. Articuladores, classificação, uso e limitação. 
7. Ajuste oclusal: Regras para o ajuste oclusal por desgaste seletivo – objetivos – princípios – estmaltamento 

dos moldes. 
8. Diagnóstico e tratamento das disfunções da articulação temporomandibular. 
Bibliografia Básica: 
ASH, M. M. Oclusão. Rio de Janeiro: Guanabara. 
GOIRIS, F. Oclusão: conceitos e discussões fundamentais. São Paulo: Santos. 
PAIVA, Guiovaldo. Atlas de placas interoclusais. 

 
Bibliografia Complementar: 
BATAGLION, C. Ajuste oclusal por desgaste seletivo: procedimentos laboratoriais clínicos. Ed. Santos. 
FIGUN, M.E.; GARINO,R.R. Anatomia odontológica funcional e aplicada.Tradução: Carlos Landucci. 
Panamericana. 
CARDOSO, Rielson J.A. Odontologia, conhecimento e arte: dentistica, protese, ATM, implantodontia, 
cirurgia, odontogeriatria. 
SANTOS JÚNIOR, J. Oclusão clínica: Atlas colorido. São Paulo: Santos. 
PAIVA, H.J. et al. Oclusão: Noções e conceitos básicos. São Paulo: Santos. 
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Disciplina: 5628 - Radiologia II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: Estudos teórico e prático necessários à execução das técnicas radiográficas extrabucais e a sua 
interpretação, indicadas no diagnóstico das alterações dos dentes e dos ossos maxilares. 
Objetivo Geral: Conhecer e reconhecer o aspecto radiográfico das doenças que comprometem os dentes e os 
ossos maxilares, sempre fazendo a correlação entre a etiopatogenia, características clínica, radiográfica, 
cirúrgica, histopatológica e a terapêutica, bem como, indicar e interpretar as principais técnicas radiográficas 
intra e extrabucais para o diagnóstico das alterações dos dentes e dos ossos maxilares. 

 
Objetivos específicos: 1- Reconhecer os aspectos clínicos e radiográficos das principais alterações de 
desenvolvimento dos dentes e indicar as técnicas radiográficas mais indicadas ao estudo; 2- Reconhecer os 
aspectos radiográficos das principais alterações dentárias pós-eruptivas e indicar a técnica radiográfica mais 
indicada; 3- Reconhecer os aspectos radiográficos dos cistos dos maxilares, sempre correlacionando a sua 
etiologia, aspecto clínico, histopatológico e terapêutico: técnicas radiográficas mais indicadas para o 
diagnóstico; 4- Reconhecer os aspectos radiográficos das alterações fibroósseas benignas e aquelas confundidas 
com cistos, correlacionando à etiologia, aspectos clínicos, histopatológicos e terapêutico; 5- 
Reconhecer os aspectos radiográficos dos Tumores Odontogênicos correlacionando a etiologia, aspectos 
clínicos, histopatológicos e terapêutico. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Disgenesias Dentárias. 
- Alterações da forma. - Alterações em número. - Alterações de posição. - Técnica radiográfica oclusal e 
Métodos de localização. Alterações regressivas: - Aspecto radiográficos das alterações regressivas dos dentes; 
- Aspecto radiográfico da cárie dentária, das alterações apicais e das alterações periodontais. - Osteomielites e 
Periostites. - Técnica radiográfica interproximal e técnica radiográfica contrastada (rastreamento de fístulas). 

 
Unidade 2 - Cistos Odontogênicos. 
- Cistos odontogênicos: primordial, queratocisto, dentígero, gengival, erupção e odontogênico ceratinizante. - 
Cistos não odontogênicos: naso palatino, naso labial, dermóide e outros. - Técnica radiográfica 
ortopantomográfica e Tomografia Computadorizada. - Lesões fibro-ósseas benignas e pseudocistos: - Displasia 
Fibrosa Óssea, Displasia Cemento Óssea, -Fibroma Ossificante Central, -Lesão do Hiperparatireoidismo, -
Lesão Central de Células Gigantes. -Cavidade Óssea Idiopática. -Cavidade óssea simples. Tumores 
odontogênicos: -Tumores odontogênicos de origem epitelial: Ameloblastoma Unicístico e 
Ameloblastoma; -Tumores de origem conjuntiva: Fibroma Odontogênico e Fibromixoma; -Tumores 
odontogênicos mistos: Odontomas complexo e composto. 
Bibliografia Básica: 
ALVARES, L. C.; TAVANO, O. Curso de Radiologia em Odontologia. São Paulo: Santos. 
IANNUCCI, Joen M. Radiografia odontológica. 
MAFEE, M.F. Imagens da Cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Guanabara. 
Bibliografia Complementar: 
FREITAS, A. et alli. Radiologia odontológica. São Paulo: Artes Médicas. 
KOCH, Hilton. Radiologia na formação do médico geral. Rio de Janeiro: Revinter. 
BIASOLI JUNIOR, Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. 
SALVAJOLI, J.V. Radioterapia em Oncologia. Rio de Janeiro: MEDSI. 
ANVISA. Radiodiagnostico médico: desempenho de equipamentos e segurança. 
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Disciplina: 5809 - Introdução à Clínica Odontológica II (Estágio) - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 4° Período 

 
Ementa: O programa envolve as bases teóricas e práticas das técnicas anestésicas locais e soluções  anestésicas 
dos acidentes e complicações da prática anestesiológica dos métodos de assepsia, da avaliação pré-operatória e 
das técnicas exodônticas. Na clínica desenvolver habilidades para o correto atendimento de 
pacientes. 
Objetivo Geral: Conhecer as bases teóricas e práticas da anestesia local odontológica; aprender os princípios 
gerais da avaliação clínica do paciente cirúrgico; assim como inteirar-se dos princípios da assepsia, do ambiente 
cirúrgico e das técnicas exodônticas. Na clínica desenvolver habilidades para o correto atendimento de 
pacientes. Conhecer os aspectos gerais da anestesia local em Odontologia, das substâncias utilizadas e dos 
acidentes e complicações associadas. Compreender a importância da avaliação clínica do paciente, conhecer os 
métodos de assepsia e as mannobras cirúrgicas fundamentais. Conhecer as técnicas exodônticas, 
indicações e contra-indicações das exodontias e os acidentes e complicações a elas relacionadas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Anestesia local em odontologia. 
Compreensão das técnicas anestésicas usadas na Odontologia. Analisar o uso Soluções anestésicas locais e 
Identificar os acidentes e complicações em anestesia local. 

 
Unidade 2: Avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico. 
Identificação das principais alterações locais e sistêmicas que se relacionam diretamente com a pratica dos 
procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais na pratica da Odontologia. 

 
Unidade 3: Manobras fundamentais em cirurgia bucal. 
Conhecer as técnicas básicas para a realização de uma cirurgia na boca. 

 
Unidade 4: Exodontia. 
Conceituar Exodontia. Conhecer as técnicas exodonticas e o processo de reparo alveolar. 
Bibliografia Básica: 
PETERSON, L. L. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara. 
Bennett, C. Richard Monheim. Anestesia local e controle da dor na prática dentária. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 
MALAMED, S.F. Manual de anestesia local. Rio de Janeiro: Guanabara. 
Bibliografia Complementar: 
Ferraz, Edmundo Machado. Manual de controle de infecção em cirurgia. São Paulo: EPU. 
DAVARPANAH, M. Cirurgia Bucal. Artmed. 
HIRATA, M.H.; FILHO, J.M. Manual de biossegurança. Manole 
ANDRADE, E.D. Terapêutica Medicamentosa em odontologia. Editora Artes Médicas. 
SAPP, J.P.; EVERSOLE, L.R.; WYSOCKI, G.P. Patologia Bucomaxilofacial Contemporânea. Santos. 
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Disciplina: 1453 - Materiais Dentários II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa abrange as propriedades gerais e estrutura dos materiais dentários. Materiais para 
modelo, moldagem, ligas, materiais para abrasão e polimento e materiais para fundição. 
Objetivo Geral: Estudar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais dentários e  suas  relações 
com a manipulação e a aplicação clínica. 

 
Objetivos Específicos: Os alunos deverão conhecer teoricamente as propriedades gerais e específicas visando 
a indicação e manipulação dos materiais dentários. Ao final do semestre os alunos deverão identificar, 
manipular e aplicar os materiais dentários. Demonstrarão através de conhecimento teórico e destreza prática 
em manequins com dentes artificiais, estarem aptos a cursar as disciplinas clínicas dos semestres seguintes. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução ao estudo dos materiais dentários. 
- Histórico e propriedades gerais dos materiais dentários. 

 
Unidade 2: Gesso de uso odontológico. 
- Fabricação, classificação, propriedades, manipulação e indicações. 

 
Unidade 3: Materiais de moldagem: 
- Elásticos: Hidrocolóides e elastômeros. - Anelásticos: Godiva e pasta zinco eugenólica. 

 
Unidade 4: Resinas acrílicas. 
- Auto e termopolimerizáveis. 

 
Unidade 5: Ceras. 

 
Unidade 6: Ligas metálicas em odontologia. 
- Ligas nobres: áuricas e não áuricas. - Ligas não nobres: alternativas. - Soldas e soldagens convencional com 
auditivos de alta temperatura. – Revestimento. 
Bibliografia Básica: 
ANUSAVICE, K.J., Phillips. Materiais Dentários. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 
CHAIN, M.C. Materiais Dentários. Artes Médicas, 
NOORT, R. V., Introdução aos materiais dentários. Editora Elsevier. 
Bibliografia Complementar: 
FRADEANI, Mauro. Tratamento protético: uma abordagem sistemática à integração estética, biológica e 
funcional. Volume 2 
GARBUGLIO. Joyce L. Sorrindo na melhor idade: uma abordagem atual da reabilitação oral na terceira 
idade. 
HIRATA, R. TIPS - Dicas em Odontologia Estética. Porto Alegre: Artes Médicas. 
MUZILLI. C. A. Protese e materiais dentários. 
CRAIG, R.G.; COLS. Materiais Dentários Restauradores. Editora Santos. 
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Disciplina: 4175 - Estágio Supervisionado I - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com o 
seguinte grau de complexidade: tratamento periodontal básico e tratamento restaurador com material plástico 
típicos. 
Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 
curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 
reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 
estomatognático. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Atendimento clínico inicial. 
- Métodos de avaliação do paciente 
- Procedimento de diagnóstico 
- Seleção de casos 
- Execução de plano de tratamento básico. 

 
Unidade 2: Procedimentos de atenção básica. 
Além dos procedimentos já iniciados na Unidade I, os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos 
supervisionados com avaliação diária: 
- Orientação de técnicas de escovação dental e uso de fio dental. 
- Coleta de índice de higiene oral. 
- Tratamento de manchas brancas ativas com fluorterapia. 
- Tratamento Periodontal Básico. 
- Restaurações plásticas e metálicas típicas e atípicas. 
Bibliografia Básica: 
REICHL, F.X.; MOHR, K. HEIN, L. HICKEL, R. Farmacologia e Toxicologia na Clínica Odontológica. 
Artmed. 
ROCHA, Rodney Garcia. Clinica integrada em odontologia (serie ABENO - Odontologia essencial parte 
clinica. Editora Artes Medicas. 
CONCEIÇÃO, E.N. Cols. Dentística saúde e estética. Porto Alegre: Art-Med. vol 5. 
Bibliografia Complementar: 
MASTROENI, Marco Fabio. Biosegurança aplicada a laboratorios e serviços de saúde. 
LORENZO, J.L.; Microbiologia, Ecologia e Imunologia Aplicadas à Clinica Odontológica. Editora Atheneu. 
PITTS, N. Cárie Dentária - Diagnóstico e Monitoramento. Editora Artes Médicas. 
FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie Dentária - A doença e seu tratamento clínico. Editora Santos. 
BOTTINO, M.A.; FARIA, R. VALANDRO, L.F. Percepção - Estética em Próteses Livres de Metal em 
Dentes Naturais e Implantes.Artes Médicas. 
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Disciplina: 4674 - Cirurgia Bucal - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa abrange uma revisão da terapêutica medicamentosa em cirurgia buco-maxilar, o 
tratamento dos processos infecciosos de origem dentária e das comunicações buco-sinusais, o tratamento das 
feridas cirúrgicas e de pacientes portadores de traumatismos alvéolo-dentários, cirurgia dos dentes não 
irrompidos e, na clínica, a prática da cirurgia das exodontias dos dentes normalmente irrompidos. 
Objetivo Geral: Conhecer as bases teóricas da terapêutica medicamentosa em Odontologia, os princípios 
teóricos e práticos do tratamento das infecções dentárias assim como o reconhecimento das feridas cirúrgicas, 
atendimento dos traumas alvéolo-dentários, conhecer as técnicas de exodontia dos dentes não irrompidos e 
praticar técnicas exodônticas dos dentes irrompidos 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Revisão da Terapêutica Clinica. 
- Princípios da terapêutica em Odontologia 
- Analgésicos e anti-inflamatórios 
- Antibióticos 
- Benzodiazepínicos 
- Normas de Prescrição 

 
Unidade 2: Tratamento dos Processos Infecciosos de Origem Dentaria. 
- Identificação dos processos infecciosos de origem dentaria e seus tratamentos. 

 
Unidade 3: Traumas sobre tecidos moles e duros da boca. 
- Compreender as formas de traumas nos tecidos moles e duros da boca analisando as diversidades de 
tratamento. 

 
Unidade 4: Exodontia dos dentes não irrompidos. 
- Identificação e classificação das principais impacções dentárias. 
- Compreensão das técnicas de extração e aproveitamento dos dentes não irrompidos. 

 
Unidade 5: Praticas clínicas das cirurgias bucais simples (Exodontias). 
Bibliografia Básica: 
ARAUJO, A.; GABRIELLI, M.F.R.; MEDEIROS, P.J. Aspectos atuais da Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. São Paulo, Ed. Livraria Santos. 
ELLIS, Edward. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Elsevier. 
NEIDLER, E.A., KROEGER, D.C., YANGELA, J.A. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 
Bibliografia Complementar: 
CARDOSO, Rielson J.A. Odontologia, conhecimento e arte: dentistica, protese, ATM, implantodontia, 
cirurgia, odontogeriatria. 
BAGHERI, S.C.; BEL, R.B.; KHAN, H.A. Terapias Atuais em Cirurgia Bucomaxilofacial. Editora Elsevier. 
MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e aproveitamento. Santos. 
MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Guanabara koogan. 
SAILER, H. F.; PAJAROLA, G. F. Cirurgia bucal Local. Porto Alegre, Artmed. 
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Disciplina: 4676 - Endodontia I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos materiais e instrumentos endodônticos, da morfologia das 
cavidades pulpares, das fases do tratamento endodôntico radical, bem como atividades laboratoriais pré- 
clínicas desde abertura coronária, preparo mecânico-químico e obturação dos canais radiculares. 
Objetivo Geral: Diferenciar a morfologia das cavidades pulpares. Identificar o instrumental endodôntico e suas 
finalidades. Executar abertura coronária em dentes anteriores e posteriores, bem como executar o tratamento 
endodôntico radical em dentes anteriores dentro dos princípios de biossegurança. 

Objetivos Específicos: Identificar as etapas clínicas do tratamento endodôntico radical. Diferenciar as principais 
características das cavidades pulpares. Reconhecer a morfologia e alterações da cavidade pulpar nas imagens 
radiográficas. Reconhecer a importância do correto acesso ao canal radicular em dentes anteriores. Executar a 
abertura coronária em dentes unirradiculares. Reconhecer a importância do correto acesso ao canal radicular 
em dentes posteriores. Executar a abertura coronária em dentes multirradiculares. Identificar os meios de 
prevenção e controle da transmissão de infecções durante o tratamento endodôntico. Diferenciar as funções das 
soluções irrigadoras durante o tratamento endodôntico. Identificar os passos técnicos e importância da 
odontometria. Executar a Técnica Clássica para o preparo mecânico manual em dentes unirradiculares. 
Identificar a importância da medicação intracanal para o sucesso do tratamento endodôntico. Distinguir os 
materiais endodônticos obturadores e técnicas. Compreender o momento adequado para se obturar o canal 
radicular. Identificar as vantagens da Técnica Escalonada para o preparo mecânico- químico dos canais 
radiculares. Identificar as características anatômicas do forame apical para o sucesso da 
obturação endodôntica. Obturar o canal utilizando a Técnica Biológica Controlada. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Morfologia pulpar e abertura coronária. 
1.Seqüência Clínica de Tratamento Endodôntico Radical. 2.Morfologia das cavidades pulpares em dentes 
anteriores e posteriores. 3.Instrumental endodôntico. 4.Abertura Coronária em dentes anteriores. 5.Abertura 
coronária em dentes posteriores. 

Unidade 2: Preparo mecânico-químico do canal radicular. 
1.Biossegurança em Endodontia. 2.Soluções irrigadoras/Neutralização progressiva do canal radicular. 
3.Técnicas de Odontometria e Comprimento Real de Trabalho. 4.Técnica Clássica de Instrumentação 
Endodôntica. 5.Técnica Escalonada para preparo do canal radicular. 

Unidade 3: Obturação endodôntica. 
1.Medicação intracanal. 2.Obturação endodôntica. 3.Obturação pela Técnica Biológica Controlada 
Bibliografia Básica: 
COHEN, S., HARGREAVES. K. M., Caminhos da Polpa. Editora Elsevier. 
MACHADO, M.E.L. Endodontia da Biologia a Técnica. Editora Santos. 
SOARES, I. J.; GOLDBERG, F. Endodontia: Técnica e Fundamentos. Porto Alegre: Artmed. 
Bibliografia Complementar: 
ESTRELA, C.; FIGUEIREDO, J. A. P. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos. São Paulo: Artes 
Médicas. 
BRAMANTE, C.M. BERBERT, A de MORAES, I, G; BERNADJANELI, N.; GARCIA, R.. Anatomia das 
cavidades pulpares: aspectos de interesse a Endodontia. Rio de Janeiro: Editora Pedro Primeiro. 
BERGENHOLTZ, G. Endodontia. Editora Guanabara. 
LEONARDO, M. R.; LEAL, J. M. Endodontia: tratamento de canais radiculares. São Paulo: Panamericana. 
LOPES & SIQUEIRA JR. Endodontia: Biologia e Técnica. Rio de Janeiro: MEDSI. 
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Disciplina: 4678 - Dentística II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo de materiais dentários utilizados em dentística para restaurações 
diretas e indiretas, além dos procedimentos básicos, princípios estéticos, técnicas operatórias e restauradoras 
para preparos típicos e atípicos em atividades laboratoriais pré-clínicas e clínicas. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno para o estudo e a aplicação de procedimentos educativos, preventivos, 
operatórios e terapêuticos no sentido de preservar e devolver ao dente sua integridade anátomo-funcional e 
estética. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Preparos e restaurações de alta complexidade. 
- Cuidados básicos ao receber o paciente. 
- Técnica de proteção pulpar direta. 
- Restaurações complexas de amálgama. 
- Restaurações Classe II em resina composta. 
- Restaurações em dentes anteriores fraturados. 

 
Unidade 2: Princípios estéticos. 
- Princípios de estética. 
- Confecção de facetas estéticas. 
- Técnicas de clareamento dental. 
- Microabrasão dental. 
Bibliografia Básica: 
NETTO, N. G., Dentística restauradora - Restaurações diretas. São Paulo: Santos. 
MONDELLI, J.; Fundamentos de Dentística Operatória. Editora Santos. 
RUSSO, E. M. A., Fundamentos de Odontologia - Dentística - Restaurações Diretas. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
RUSSO, E. M. A., Fundamentos de Odontologia - Dentística - Restaurações indiretas. São Paulo: Santos. 
MUZILLI. C. A. Protese e materiais dentários. 
CONCEIÇÃO, E.N. Cols. Dentística saúde e estética. Porto Alegre: Art-Med. vol 5. 
RITTER, A.V.; COLS. Caderno de Dentística - Proteção do Complexo Dentina-polpa. Editora Santos. 
CARDOSO, Rielson J.A. Odontologia, conhecimento e arte: dentistica, protese, ATM, implantodontia, 
cirurgia, odontogeriatria. 
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Disciplina: 4705 - Odontologia Legal e Deontologia - Obrigatória 
Carga Horária: 45h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos aspectos da legislação e jurisprudência em odontologia, do exercício 
legal e ilegal, dos documentos odontolegais e aspectos forenses, dos honorários profissionais e impostos, dos 
aspectos legais e fiscais para a instalação do consultório ou clínica e o exercício das 
especialidades odontológicas. 
Objetivo Geral: Incurtir no aluno a visão da necessidade de executar atividades profissionais com ética e 
dentro dos preceitos legais; salientar os cuidados com a documentação e suas relações com os aspectos 
forenses; determinar noções de administração de consultório desde os aspectos de sua instalação, honorários, 
planos e seguros de saúde bem como a prestação de contas os órgãos públicos 
Conteúdo Programático 
Unidade 1: Conceitos de Odontologia Legal. 
- Tipos de Ética. 
- Código de ética profissional. 
- Direitos e deveres do profissional. 
- Conduta Odontológica. 
- Inter-relação Odontologia e medicina legal. 

 
Unidade 2: Princípios Estéticos. 
- Noções de ergonomia. 
- Noções de bioética. 
- Documentação profissional. 
- Planos de saúde. 
- Código de defesa do consumidor. 
- Impostos e Obrigações. 
Bibliografia Básica: 
CHAVES, M. M. Odontologia social. São Paulo: Artes Médicas. 
SILVA, M. Compêndio de odontologia legal. São Paulo: MEDSI. 
SAQUY, P.C. Orientação profissional em odontologia. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
Conselho Regional de Odontologia. Manual de orientação profissional. Belo Horizonte. 
ALMEIDA, Casimiro Abreu Possante. Prontuário odontológico: uma orientação para o cumprimento da 
exigência contida no inciso VIII do art. 5° do Código de Ética Odontológica. 
VANRELL, J.P. Odontologia legal e antropologia forense. Guanabara Koogan. 
Maranhão, Odon Ramos. Curso básico de medicina legal. 
BARROS, O.D. Ergonomia 1: a eficiência ou rendimento e a filosofia correta de trabalho em odontologia. 
Paulo: Pancast 
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Disciplina: 5710 - Oclusão II - Obrigatória 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos princípios básicos e as técnicas para reconstituição de dentes 
através de próteses unitárias, desde a indicação, as fases clínicas e laboratoriais, para a reabilitação funcional, 
morfológica e estética visando a harmonia do sistema estomatognático e atividades práticas laboratoriais. 
Objetivo Geral: Analisar as diversas situações que envolvem uma resolução protéica unitária, para que 
fundamentado nos princípios da Prótese Fixa e Oclusão possa indicar e executar os procedimentos clínicos e 
laboratoriais, visando à reabilitação morfológica, estética e funcional. 

 
Objetivos Específicos: Identificar, ordenar e aplicar os passos laboratoriais e clínicos para a reabilitação 
funcional do sistema esmatognático; Analisar, ordenar e aplicar os princípios básicos para a reconstrução de 
coroas em dentes com grande perda de estrutura dental; Definir e aplicar as técnicas para a reconstrução de 
dentes tratados endodonticamente. 
Conteúdo Programático 
Unidade 1: Registros interoclusais: Tipos; Materiais utilizados; Obtenção. 

 
Unidade 2: Princípios gerais sobre dentes suporte de Prótese Fixa: Montagem dos dentes em manequim; 
Princípios, Tipos e Técnicas para a confecção de Coroas provisórias; Coroa total metálica: Indicações, 
contraindicações e técnica para o seu preparo. Coroa Total Metalocerâmica: Indicações, contraindicações e 
técnica para o seu preparo. Restauração Metálica fundida (RMF): Indicações, contraindicações, e técnica para 
o seu preparo. 

 
3. Reconstrução de dentes tratados endodonticamente:  Tipos;  Técnicas  de  moldagem;  Materiais  utilizados. 
Dentes Unirradiculares: Preparo do remanescente dental. Preparo do conduto. Moldagem: direta e indireta. 
Confecção de coroa provisória. Dentes multirradiculares: Preparo do remanescente dental. Preparo 
dos condutos. Moldagem: direta e indireta. 
Bibliografia Básica: 
BATAGLION, C., NUNES, L. J., e Cols. Ajuste Oclusal por Desgaste Seletivo - Procedimentos Laboratoriais 
e Clínicos. São Paulo: Santos. 
OKESON, J. P., Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. Editora Elsevier Brasil. 
ORTHLIEB, J.D.; BROCARD, D.; SCHITTLY, J.; EZVAN, A.M. Oclusão. Editora Artmed. 
Bibliografia Complementar: 
CARDOSO, A. C., Oclusão para Você e para Mim. São Paulo: Santos. 
NETO, A.J.F.; NEVES, F.D.; JÚNIOR, P.C.S. Oclusão. Ed. Artes Médicas. 
PAIVA, H.J. Oclusão: noções e conceitos básicos. Santos. 
GOIRIS, F.A.J. Oclusão: conceitos e discussões fundamentais. São Paulo: Santos. 
SANTOS JÚNIOR, J. Oclusão clínica: Atlas colorido. Santos. 
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Disciplina: 5711 - Periodontia II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: Diagnóstico e Prognóstico (Exame Clínico, Exame Radiográfico, Exames Complementares). Plano de 
Tratamento. Controle Mecânico e Químico da Placa Bacteriana. Fisioterapia Oral (Motivação do Paciente, 
Técnicas de Higienização, Remoção de Fatores Associados à Causa). Preparo Inicial: Adequação de Meio 
Bucal. Doença Periodontal e Doença Sistêmica com Manifestação Periodontal. Processos Agudos que Afetam 
o Periodonto. Terapêutica Cirúrgica (Cirurgias a retalho reposicionado apicalmente, cirurgias com finalidade 
protética, cirurgias mucogengivais, cirurgias a retalho de Widman Modificado). Técnicas regenerativas. 
Tratamento de lesões de furca. Implantes osseointegrados. Terapia Periodontal de Suporte. 
Objetivo Geral: Compreender as diversas formas clínicas das doenças periodontais. Conhecer os tratamentos 
das doenças periodontais. Dominar o grau de severidade da condição periodontal. Elaborar planos de tratamento 
periodontal. Executar a fase do tratamento periodontal associado à causa. Indicar corretamente a 
necessidade ou não de tratamento cirúrgico. Conhecer e empregar as técnicas cirúrgicas. Conhecer as indicações 
de implantes osseointegrados. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Preparo Inicial. 
1.Formação do Periodonto de Proteção; Anatomia Microscópica e Macroscópica do Periodonto de Proteção; 
Distância Biológica; Invasão do Espaço Biológico; Periodonto de Sustentação; e Alterações no Periodonto de 
Proteção e Sustentação. 2.Etiopatogenia da Doença Periodontal, Diagnóstico Clínico e Radiográfico da Doença, 
Seqüência de Plano de Tratamento. 3.Importância do Exame Clínico Periodontal, Exame Radiográfico, Exames 
Complementares para o Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Tratamento. 4.Preparo inicial e Adequação do 
Meio Bucal, Objetivos da Cirurgia Periodontal, Passos da Terapia Cirúrgica, Mesa Clínica Periodontal. 
5.Controle Mecânico e Químico da Placa Bacteriana, Fisioterapia oral, Motivação do Paciente, Técnicas de 
Higienização, Remoção de Fatores de Retenção de Placa. 

 
Unidade 2: Terapia Cirúrgica. 
6.Classificação e Tipos de Retalhos, Fundamentos da Cirurgia a Retalho Reposicionado Apicalmente para 
Eliminação de Bolsas e para Finalidade Protética e da Cirurgia de Widman Modificado, Indicações, 
Contraindicações, Vantagens e Desvantagens das Técnicas, Resultados Cicatriciais Clínicos e Histológicos. 
7.Fundamentos da Cirurgia de Gengivectomia, Tipos de Hiperplasias, Medicamentos Indutores, Indicações, 
Contraindicações, Vantagens e Desvantagens da Técnica, Resultados Cicatriciais Clínicos e Histológicos. 
8.Exame Clínico Mucogengival, Etiopatogenia das Recessões Gengivais, Classificação de Miller, Fundamentos 
das Cirurgias Mucogengivais para devolução de Gengiva Inserida e Cirurgias Estéticas para Recobrimento 
Radicular, Indicações, Contraindicações, Vantagens e Desvantagens das Técnicas e Resultados Cicatriciais 
Clínicos e Histológicos. 9.Tipos de Fraturas Corono-Radiculares, Objetivos, Indicações, Contraindicações, 
Vantagens e Desvantagens do Tracionamento Coronal, Tipos de Tracionamento e seus Fundamentos. 
10.Classificação das Lesões de Furca, Diagnóstico Clínico e Radiográfico, Tipos de Tratamento, Objetivos, 
Indicações, Contraindicações, Vantagens e Desvantagens dos Tratamentos de Lesão de Furca. 11.Seqüelas da 
Doença Periodontal, Regeneração X Reparação, Fundamentos da Regeneração Tecidual Guiada, Tipos de 
Barreiras de Membranas, Objetivos, Indicações, Contraindicações, Vantagens e Desvantagens dos Tratamentos 
Regenerativos. 12.Diagnóstico, Características Clínicas, Etiologia, Sinais, 
Sintomas e Tratamentos da Gengivite e Periodontite Ulcerativa Necrosante, Pericoronarite, Abscessos 
Periodontais. 13.Manutenção em Periodontia e o Controle Periódico Periodontal. 
Bibliografia Básica: 
ELEY, B. M., SOORY, M. MANSON, J. D., Periodontia. Editora Elsevier Brasil. 
WOLF, H. F., HASSEL, T. M. Manual de Periodontia - Fundamentos, diagnóstico, prevençao e tratamento. 
Editora Artmed. 
ZUCCHELLI, Giovanni. Cirurgia estética mucogengival. Editora Quintessence. 
Bibliografia Complementar: 
BEAN, M. C.; SCHOEN, D. H. Instrumentação em periodontia contemporânea. São Paulo, Santos. 
WOLF, H.F.; RATEITSCHAK, K.H. Periodontia - Revista e Ampliada. Editora Artmed. 
NEWMAN, Michael G. Carranza. Periodontia clínica. 
DIAS, L. Z. S. Doença periodontal como fator de risco para a doença cardiovascular. Vitória. 
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BORGHETTI, Alain. Cirurgia plástica periodontal. Artmed. 
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Disciplina: 5712 - Prótese Removível - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 5° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo da reabilitação funcional, morfológica e estética através das próteses 
parciais e totais removíveis, as regras e métodos de classificação de arcos desdentados, dos materiais 
dentários, as fases e laboratórios dos aparelhos protéticos removíveis e atividades laboratoriais e clínicas. 
Objetivo Geral: Planejar e executar em pacientes parcialmente desdentados a reabilitação estética e  
funcional, por meio de próteses parciais removíveis. 

 
Objetivos Específicos: Compreender Prótese Removível Parcial como especialidade odontológica, as suas 
interações e intervenções que podem ser executadas pelo Clínico Geral, estabelecendo os fundamentos 
essenciais necessários para a identificação e reabilitação de pacientes com necessidades protéticas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Princípios fundamentais das próteses removíveis parciais. 
Examinar os pacientes parcialmente desdentados, assim como planejar adequadamente as próteses parciais 
removíveis. Classificação dos arcos parcialmente desdentados. Exame clínico em prótese parcial removível. 
Elementos componentes das próteses parciais removíveis. Estudo dos sistemas de suporte, retenção, 
estabilização, conexão, sela e dentes artificiais. Moldagem de estudo. Planejamento em prótese parcial 
removível. 

 
Unidade 2: Planejar e executar as fases clínicas e laboratoriais. 
Preparar corretamente a boca de forma geral e específica, moldar os arcos dentários de forma precisa, dominar 
as fases laboratoriais das próteses parciais removíveis e finalmente instalar e ajustar adequadamente esses 
aparelhos à bica dos pacientes visando a reabilitação morfofuncional e estética. Moldagens de trabalho e 
funcional. Preparo da boca (nichos, plano, guias e modificações dentais). Sequência clínica e laboratorial para 
obtenção das próteses parciais removíveis. Oclusão em prótese parcial removível. Instalação e ajustes das 
próteses parciais removíveis e preservação. 
Bibliografia Básica: 
TURANO, J. Fundamentos de prótese total. São Paulo, Santos. 
TELLES, D. e Cols. Protese Total - Convencional e Sobre Implantes. São Paulo, Santos. 
CORRÊA, G. A., Prótese Total passo-a-passo. 1 ed. São Paulo, Santos. 
Bibliografia Complementar: 
DUPUIS, V. Edentulismo, uso de Próteses Totais e Removíveis e Nutrição. Editora Artmed. 
RIBEIRO, M. S., Manual de Prótese Total Removível. São Paulo, Santos. 
SHAFID, H.R. Overdentures sobre implantes - Manual Clínico e Laboratorial. Artmed. 
GOMES, T.; CASTRO, O. Técnica de Clonagem Terapêutica em Prótese Total. Santos. 
MAIONARA, C.; ET AL. Aumento Ósseo na Área Estética. Editora SAN. 
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Disciplina: 1452 - Prótese Fixa - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo da reabilitação funcional, morfológica e estética através das próteses 
parciais fixas com perdas de elementos dentais, a classificação, os princípios mecânicos e biológicos, os 
materiais dentários, as fases clínicas e laboratoriais das próteses parciais fixas, as próteses sobre implantes: 
indicações e técnicas e atividades práticas laboratoriais pré-clínicas. 
Objetivo Geral: Analisar os diversos aspectos que envolvem uma resolução protética quando há perda(s) de 
elemento(s) dental(is) e utilizar os princípios de Prótese Fixa e Oclusão para indicar e executar os procedimentos 
clínicos e laboratoriais, visando a reabilitação morfológica, estética e funcional. 

Objetivos Específicos: Identificar, ordenar e aplicar os passos laboratoriais e clínicos para a reabilitação 
funcional do sistema estomatognático, quando houver perda de elemento(s) dentário(s). Analisar, ordenar e 
aplicar os princípios básicos para a reconstrução de coroas e pônticos quando houver perda de elemento dental. 
Escolher e aplicar as técnicas de moldagem, obtenção do modelo de trabalho e montagem em articulador semi-
ajustável. Escolher e aplicar os materiais dentários utilizados em próteses parciais fixas. 
Identificar, escolher e aplicar os recursos técnicos e materiais utilizados na remoção da infraestrutura metálica 
da boca para soldagem, na confecção da porção estética das próteses parciais fixas, e sua cimentação. 
Conteúdo Programático 
Unidade 1: Exame do paciente, diagnóstico, planejamento, e Plano de Tratamento em Prótese Parcial Fixa. 

Unidade 2: Considerações sobre prótese parcial fixa múltipla e Prótese Fixa Adesiva. Tipos. Materiais 
utilizados. Preparo dos dentes remanescentes. Confecção de provisório. Modelagem. Ajuste da infraestrutura. 
Seleção da cor. Ajuste da porcelana. Cimentação. 

Unidade 3: Materiais e técnicas de moldagem. Tipos de materiais de moldagem. Técnicas de moldagem. 
Obtenção do modelo de trabalho e montagem em articulador semi-ajustável. 

Unidade 4: Ligas odontológicas para fundição. Classificação. Ligas de metais nobres. Ligas de metais não- 
nobres. Revestimento para fundições odontológicas. Inclusão. Técnicas de Fundição em odontologia. Soldas 
odontológicas. 

Unidade 5: Adaptação dos retentores. Remoção para solda. Soldagem. Adaptação dos retentores e remontagem. 
Acabamento e poplimento de estruturas metálicas. Ajuste da prótese parcial fixa 
metalocerâmica ou metaloparcial. Cimentação da prótese parcial fixa. 
Bibliografia Básica: 
VOLPATO, C.A.M., GRABELOTO, L.G.D., ZANI, I.M., VASCONCELOS, D.K. Próteses Odontológicas - 
Fundamentos e Procedimentos. São Paulo: Santos. 
SHILLINGBURG JR., Herbert T. et al. Fundamentos de prótese fixa. 
SHILLINBURG, H.T. Fundamentos Dos preparos dentários para restaurações metálicas e de porcelana. 
Quintessensse: Rio de Janeiro. 
Bibliografia Complementar: 
CERVEIRA NETTO, H. Manual simplificado de enceramento progressivo. Artes Médicas. 
GROISMAN, M. Reconstrução e Estética com Implantes - Uma abordagem clínica. Editora Elsevier. 
JANUZZI, D. Manual de Prótese Dentária - Para Protéticos e Cirurgiões-Dentistas. São Paulo, Santos. 
PEGORARO, L.F.; VALLE, A.L.; ARAÚJO, C.R.P.; BONFANTE, G.; CONTI, P.C.R. Prótese Fixa - Bases 
para o planejamento em Reabilitação Oral. Artes Médicas. 
PEGORARO, L. F. Prótese Fixa. São Paulo: Artes Médicas. 
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Disciplina: 4176 - Estágio Supervisionado II - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com o 
seguinte grau de complexidade: exodontias simples; tratamento periodontal básico; tratamento restaurador com 
material plástico típicos; tratamento periodontal cirúrgico básico; tratamento endodôntico em dentes 
unirradiculares; pulpotomia e branqueamento dental. 
Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 
curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 
reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 
estomatognático. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Atendimento clínico inicial. 
- Métodos de avaliação do paciente 
- Procedimento de diagnóstico 
- Seleção de casos 
- Execução de plano de tratamento básico. 

 
Unidade 2: Procedimentos de atenção básica e outros de maior complexidade. 
Além dos procedimentos já iniciados na Unidade I, os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos 
supervisionados com avaliação diária: 
Pode apresentar as características do paciente do 5º período e ainda: 
1-Tratamento periodontal cirúrgico básico 
2-Tratamento endodôntico em dentes unirradiculares, pulpotomia e branqueamento dental 
3-Exodontias simples 
Bibliografia Básica: 
MUNIZ, L.; Reabilitação Estética em Dentes Tratados Endodonticamente. São Paulo: Santos. 
BRAMANTE, C.M., BERBERT, A., BERNARDINELI, N., MORAES, I. G., GARCIA, R.B.; Acidentes e 
Complicações no Tratamento Endodôntico - Soluções Clínicas. São Paulo: Santos. 
BARATIERI, L.N., BARATIERI - Soluções Clínicas - Fundamentos e Técnicas. Editora Ponto. 
Bibliografia Complementar: 
SOCIEDADE JAPONESA DE RADIOLOGIA ORAL E MAXILOFACIAL. Atlas de Diagnóstico Oral por 
Imagens. Elsevier 
ANDRADE, E.D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. Ed. Artes Médicas. 
MESQUITA, E.; O Ultra - Som Na Prática Odontológica. Editora Artmed. 
IMPARATO, J.C.P., BRAGA, M.M., MENDES, F.M., RÁGGIO, D.P.; Selamento de Cárie - Uma 
Alternativa para Tratamento de Lesões de Cárie em Dentina. São Paulo: Santos. 
ESTRELA, C.; Controle de Infecção em Odontologia. Artes Médicas. 
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Disciplina: 4681 - Clínica da Dor - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: Desenvolvimento do conteúdo teórico e prático (clínico). Desenvolver no aluno a capacidade de 
inter-relacionar disciplinas básicas (fisiologia, anatomia) com fundamentos de oclusão e o tratamento dos 
pacientes portadores de disfunção temporo-mandibular. 
Objetivo Geral: Desenvolver no aluno sua capacidade psicomotora, cognitiva e afetiva considerando suas inter-
relações e em níveis progressivos de detalhamento, quanto ao tratamento de pacientes portadores de disfunção 
temporo-mandibular. 

 
Objetivos Específicos: Após a conclusão do conteúdo programático o aluno deverá estar apto a: Tratar os 
distúrbios oclusais por meio de aparelhos inter-oclusais, ajustes oclusais e reabilitação através de próteses 
removíveis; Indicar tratamentos multidisciplinares (fisioterapia e psicologia) quando necessário. 
Conteúdo Programático: 
1. Fundamentos para o equilíbrio oclusal. 
2. Tratamento dos distúrbios oclusais. 
3. Ajuste oclusal. 
4. Aparelhos inter-oclusais. 
5. Diagnóstico e tratamento das dores de origem odontogênica. 
6. Diagnóstico e tratamento das cefaleias. 
Bibliografia Básica: 
ESTRELA, C. Dor Odontogênica. Editora Artes Médicas. 
SOSA, G.E. Diagnóstico e Prevenção das disfuções Temporomandibulares. Santos. 
Angerami, Valdemar Augusto (Org.). Psicossomática e a psicologia da dor. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning. 
Bibliografia Complementar: 
MARTINS JÚNIOR, LEITE, R., Disfunções Temporamandibulares - Esclarecendo a Confusão. São Paulo: 
Santos. 
SILVA, Luis Candido Pinto da. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: protocolos para 
atendimento clínico. 
GARBUGLIO. Joyce L. Sorrindo na melhor idade: uma abordagem atual da reabilitação oral na terceira 
idade. 
BENNETT, C. Richard. Monheim. Anestesia local e controle da dor na prática dentária. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 
OKESON, Jefrey. Tratamento das Disfunções Temporo-Mandibulares e Oclusão. São Paulo: Artes Médicas. 
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Disciplina: 4685 - Endodontia II - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos métodos específicos de diagnóstico em Endodontia, da seleção de 
casos, do tratamento endodôntico de urgência e do retratamento do canal radicular através de atividades práticas 
laboratoriais pré-clínicas e atendimento clínico. 
Objetivo Geral: Aplicar os princípios biológicos e técnico-científicos para: diagnosticar as alterações pulpares e 
periapicais, bem como planejar e estabelecer o tratamento endodôntico indicado; executar o tratamento endodôntico 
radical em dentes posteriores; examinar e avaliar tratamentos endodônticos e retratá-los quando necessário. 

Objetivos Específicos: Identificar os recursos semiotécnicos utilizados no diagnóstico de alterações pulpares e 
periapicais; Reconhecer a importância do diagnóstico no estabelecimento de um correto plano de tratamento; 
Diferenciar as condições clínicas para indicar um tratamento endodôntico radical; Classificar clinicamente as 
alterações pulpares; Analisar e diferenciar os aspectos clínicos e radiográficos das pulpopatias; Planejar a seqüência 
clínica do tratamento endodôntico indicado frente as pulpopatias; Classificar as alterações periapicais; Analisar e 
diferenciar os aspectos clínicos e radiográficos das periapicopatias; Planejar a seqüência clínica do tratamento 
endodôntico indicado frente às periapicopatias; Executar o tratamento endodôntico em dente birradicular; Identificar 
e avaliar a necessidade do retratamento endodôntico; Reconhecer as dificuldades e complicações do retratamento 
endodôntico; Diferenciar e analisar as técnicas e materiais utilizados para a desobstrução endodôntica; Reconhecer 
e analisar as indicações, técnicas e complicações da remoção de pinos e núcleos metálicos fundidos; Executar a 
desobstrução de materiais obturadores de canais radiculares; Identificar as condutas clínicas para o atendimento de 
tratamentos endodônticos de urgência; Reconhecer a importância da seqüência clínica do tratamento endodôntico 
em dentes multirradiculares; Discutir a importância do desgaste anti- curvatura e preparo cervical em canais curvos 
de dentes birradiculares e trirradiculares; Executar o tratamento endodôntico em dentes trirradiculares; Avaliar e 
planejar tratamentos endodônticos realizados em pacientes; 
Executar o tratamento endodôntico em pacientes – dentes unirradiculares e birradiculares. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Semiologia Endodôntica. 
Métodos de diagnóstico aplicados às pulpopatias e periapicopatias. Correlações clínicas e radiográficas das 
pulpopatias. Correlações clínicas e radiográficas das periapicopatias. Tratamento endodôntico em dente birradicular 

Unidade 2: Retratamento endodôntico e tratamento de urgência em endodontia. 
Tratamento endodôntico de urgência. Tratamento endodôntico em molares: preparo cervical e desgaste anti- 
curvatura. Retratamento do canal radicular. Remoção de pinos e núcleos metálicos fundidos 

Unidade 3: Tratamento endodôntico e tratamento de urgência em endodontia. 
Sequência clínica de tratamento endodôntico radical. Planejamento para o atendimento clínico supervisionado. 
Tratamento endodôntico em pacientes. 

Bibliografia Básica: 
MACHADO, M.E.L. Endodontia da Biologia a Técnica. Editora Santos. 
SOARES, I. J.; GOLDBERG, F. Endodontia: Técnica e Fundamentos. Porto Alegre: Artmed, 
SOUZA, R. A., Endodontia Clínica. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
ESTRELA, C. Ciência Endodôntica. Editora Artes Médicas. 
BRAMANTE, C.M.; BERBERT, A. Cirurgia paraendodôntica. Santos. 
LEONARDO, M.R.; LEONARDO, R.T. Endodontia: conceitos biológicos e recursos tecnológicos. Editora Artes 
Médicas. 
LOPES & SIQUEIRA JR. Endodontia: Biologia e Técnica. Rio de Janeiro: MEDSI. 
ESTRELA, C. Endodontia Laboratorial e Clínica - Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes 
Médicas. 
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Disciplina: 4686 - Introdução à Implantologia - Obrigatória 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: Abrange o estudo dos processos básicos relacionados à instalação dos implantes osseointegrados, 
como histologia, cicatrização, e reparo dos tecidos; assim como a avaliação do comportamento clínico dos 
implantes e noções básicas de técnica cirúrgica. 
Objetivo Geral: Preparar o aluno para diagnosticar e planejar o tratamento de pacientes edentados totais ou 
parciais utilizando a técnica de implantes osseointegrados. 

 
Objetivos Específicos: Permitir ao aluno um planejamento interdisciplinar envolvendo reabilitações de arcos 
parcialmente e totalmente desdentados com implantes osseointegrados, próteses fixas, próteses removíveis 
parciais e totais. No planejamento específico a disciplina o aluno estará apto aos planejamentos cirúrgicos e 
protéticos, como escolha dos tipos de implantes ( tamanho, forma, tratamento de superfície, hexágono interno 
e externo, sistema cone-morse) e componentes protéticos (UCLA, Cônicos, Cônicos angulados, Mini pilares, 
preparáveis, sextavados), bem como as fases clínicas e laboratoriais desde a instalação dos implantes quanto 
das próteses e acompanhamento longitudinal analisando sucessos e fracassos. 
Conteúdo Programático 
1. Histórico da Implantodontia e conceito de Osseointegração. 
2. Planejamento cirúrgico/protético. 
3. Técnica cirúrgica segundo os protocolos de Per-Ingvar Branemark. 
4. Fatores que favorecem uma ancoragem óssea segura. 
5. Componentes protéticos. 
6. Biomecânica. 
7. Fases clínicas e laboratoriais. 
8. Próteses MSIR. 
9. Próteses parafusadas X cimentadas. 
10. Higienização e preservação das próteses sobre implantes. 
Bibliografia Básica: 
GROISMAN, M. Reconstrução e Estética com Implantes - Uma abordagem clínica. Editora Elsevier. 
Dinato, J.C.; POLIDO, W. D. Implantes osseointegrados: Cirurgia e prótese. São Paulo, Editora: Artes 
Médicas. 
ALVES, A.A., e Cols. Reabilitação oral com implantes osseointegrados. Napoleão. 
Bibliografia Complementar: 
KLIEMANN, C.; OLIVEIRA, W. Manual de prótese parcial removível. Livraria Santos Médicas. 
LOTUFO, R.F.M.; LASCALA JÚNIOR, N.T. Periodontia e Implantodontia: Desmistificando a  ciência. 
Artes Médicas. 
VANARSDALL JÚNIOR, R.L; PARK, Y.C. LEE, J.S.; KIM, J.K. Aplicações dos Miniimplantes 
Ortodônticos. Editora Quintessence. 
Karring, Thorkild (Ed.). Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 
FRANCHISCONE, C.E.; VASCONCELOS, L.W. Osseointegração e as próteses unitárias: Como otimizar a 
estética. Artes Médicas. 
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Disciplina: 4692 - Ortodontia I - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos aspectos anátomo fisiológicos da oclusão normal, do crescimento 
e desenvolvimento crânio-facial, da biogênese das dentaduras decídua, mista e permanente, da classificação e 
etiologia das más-oclusões e atividades pré-clínicas. 
Objetivo Geral: Gerais: Compreender a Ortodontia e Ortopedia Facial como especialidades odontológicas,   as 
suas interações e intervenções que podem ser executadas pelo Clínico Geral, estabelecendo os fundamentos 
essenciais necessários para a identificação e correção de pacientes com necessidades ortodônticas e/ou 
ortopédicas. 

 
Específicos: Compreender os aspectos anátomo-fisiológicos das dentições decídua, mista e permanente e o 
desenvolvimento e crescimento crânio-facial, objetivando o reconhecimento das más oclusões sua 
classificação com os seus respectivos fatores causais, bem como época ideal de tratamento. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução à ortodontia e ortopedia facial. 
- Histórico. 
- Bases para o Diagnóstico Ortodôntico e Ortopédico. 
- Interações e Limites de atuação do Clínico Geral e outras especialidades. 

 
Unidade 2: Crescimento crânio facial, desenvolvimento da dentição e etiologia e classificação das más 
oclusões. 
- Biogênese da Dentição Decídua. 
- Alterações Dimensionais na Dentadura Mista. 
- Biogênese das Dentaduras Mista e Permanente. 
- Crescimento e desenvolvimento Craniofacial. 
- Etiologia das más oclusões. 
- Classificação das más oclusões. 
- Hábitos Bucais. 

 
Unidade 3: Adestramento manual. 
- Confecção de modelos de trabalho. 
- Adestramento manual com fios ortodônticos. 
- Confecção de PLA. 
- Confecção de mantenedor de espaço tipo banda alça. 
Bibliografia Básica: 
MOYERS, R. E. Ortodontia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
JANSON, G.; GARIB, D.G.; PINZAN, A.; HENRIQUES, J.F.C.; FREIAS, M.R. Introdução à Ortodontia - 
Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes Médicas. 
INTERLANDI, S. Ortodontia: bases para iniciação. São Paulo: Artes Médicas. 
Bibliografia Complementar: 
MITCHELL, Laura. Ortodontia básica. Santos. 
FERREIRA, F. V. Ortodontia: Diagnóstico e planejamento clínico. Artes Médicas. 
DOMINGUES, G.C.; COLS. Ortodontia e Ortopedia Facial - Casos Clínicos. Editora Santos. 
JANSON, M. Ortodontia em Adultos e Tratamento Interdisciplinar. Editora Dental Press. 
GRABER T.M.; RAKOSI, T., Ortodontia e Ortopedia Facial: Tratamento. Editora Artmed. 
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Disciplina: 4693 - Odontopediatria I - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: A Odontopediatria é uma disciplina que envolve o estudo das condições de normalidade e doenças da 
cavidade bucal relacionadas à infância. Envolve não somente as práticas curativas, mas especialmente à 
prevenção no seu âmbito mais amplo, envolvendo educação do paciente e do núcleo familiar, e também 
cuidados preventivos quanto a comportamento, hábitos e doenças. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno para prestar assistência odontológica integral ao paciente infantil; 
Conteúdo Programático: 
1. Introdução à Psicologia Infantil. 
2. Manejo do paciente infantil 
3. Exame, diagnóstico e plano de tratamento em odontopediatria. 
4. Radiologia em Odontopediatria. 
5. Anatomia comparada de dentes decíduos x dentes permanentes. 
6. Erupção dentária e rizólise de dentes decíduos. 
7. Afecções estomatológicas em crianças. 
8. Controle da dieta. 
9. Controle químico e mecânico da placa dentária. 
10. Uso do flúor em odontopediatria. 
11. Anestesia local em odontopediatria: Soluções e técnicas. 
12. Exodontias de dentes decíduos. 
13. Indicações e técnicas. 
14. Selante de fossas e fissuras. 
15. Proteção pulpar. 
16. Técnicas operatórias de dentística em odontopediatria. 
17. Aplicação clínica integrada dos aspectos. 
18. Psicológicos da infância. 
19. Do manejo do paciente infantil. 
20. Do diagnóstico e planejamento em pacientes infantis. 
21. Educativos e preventivos. 
22. Restauradores e cirúrgicos menores. 
Bibliografia Básica: 
GUEDES PINTO, A.C. Odontopediatria. São Paulo: Santos. 
KRAMER, Paulo F. Promoçao de saúde bucal em odontopediatria: diagnóstico, prevenção e tratamento da 
cárie oclusal. São Paulo: Artes Médicas. 
PINKLHAM, J. R. Odontopediatria: da infância à adolescência. São Paulo: Artes Médicas. 
Bibliografia Complementar: 
BENFATTI, S.V.; BAUSELLS, J., Interação odontopediátrica: uma visão multidisciplinar. São Paulo: 
Santos. 
Nóbrega, Fernando José de (Coord.) Medicamentos habitualmente usados em pediatria. São Paulo: Nestle. 
Schvartsman, Samuel. Medicamentos em pediatria. São Paulo: Sarvier. 
BEE, H. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artes Médicas. 
CORRÊA, M.S.M.P. Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos. 
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Disciplina: 4713 - Teoria da Clínica Integrada - Obrigatória 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: No contexto odontológico integral, a disciplina de teoria da clínica integrada vem possibilitar ao 
aluno de graduação formação generalista, na qual o conhecimento de todas as disciplinas concorrerá para a 
obtenção da saúde bucal do paciente. 
Objetivo Geral: A Teoria da Clínica Integrada (multidisciplinar) pretende concorrer para a formação do 
cirurgião dentista generalista, com conhecimentos coerentes com a odontologia atual, sendo capaz de exercer a 
prática odontológica crítica e reflexiva, levando-se em consideração critérios educativos/preventivos/curativos 
de modo a contemplar o paciente e a sociedade com profissionais qualificados. 

 
Objetivos Específicos: 1. Elaborar documentação odontológica como forma de resguardar o exercício 
profissional e como forma de documentar todos os dados necessários ao planejamento do atendimento 
odontológico integral assim como a documentação identificadora do indivíduo. 2. Inter-relacionar as várias 
especialidades da odontologia na execução do planeamento integrado e integral para correta execução do 
tratamento capacitando o aluno a elaborar corretamente o plano de tratamento, de forma hierárquica e integrada. 
3. Inter-relacionar os conteúdos abordados nas disciplinas do ciclo básico e sua respectiva aplicação na clínica 
integrada. 4. Coletar dados visando subsidiar o aluno no atendimento seguro e eficiente no paciente da clínica 
integrada. 5. Relacionar conceitos de oclusão no tratamento odontológico na clínica integrada. 6. Identificar as 
necessidades gerais do indivíduo visando a obtenção ou recuperação do estado de saúde geral do paciente. 7. 
Identificar os riscos de contaminação na atividade clínica e a utilização dos sistemas de controle de infecção. 
8. Utilizar corretamente as posições de trabalho e a efetiva aplicação dos meios profiláticos das doenças 
profissionais. 9. Identificar e aplicar a relação entre alterações sistêmicas e doença periodontal. 10. Relacionar 
os conceitos específicos de especialidades odontológicas objetivando a 
viabilização do tratamento integral e integrado do paciente. 11. Demonstrar a necessidade de preservação do 
tratamento executado para manutenção da saúde do indivíduo. 

Conteúdo Programático 
1. Documentação odontológica: anamnese, receitas, atestados, ficha clínica, modelos, radiografias. 
2. Plano de tratamento integral e integrado do paciente em sua clínica integrada. 
3. Aspectos anatômicos relacionados à prática clínica odontológica. 
3.1. Aspectos histológicos das estruturas dentais e de suporte inter-relacionados aos procedimentos clínicos. 
4. Noções básicas de emergências médicas na prática clínica. 
5. Determinantes de uma oclusão harmônica. 
5.1. Principais teorias de oclusão. 
5.2. Classificação de Angle. 
5.3. Contatos, interferências, relações oclusais, trauma. 
5.4. Noções de ajuste oclusal, indicações. 
6. Relação interdisciplinar no tratamento integrado do paciente na clínica odontológica. 
6.1. Tratamento clínico odontológico em pacientes submetidos a quimioterapia e radioterapia. 
7. Controle da infecção na clínica odontológica. 
8. Ergonomia em clínica odontológica. 
9. Medicina Periodontal. 
10.1. Emergência endodôntica em clínica odontológica. 
10.2. Procedimentos restauradores integrados. 
11. Reavaliação e manutenção de pacientes odontológicos. 
Bibliografia Básica: 
MAIA, C.L., PRIMO, L.G.; Odontologia Integrada na Infância. São Paulo: Santos. 
RISSO, P.A.; Odontologia Integrada em Adolescente. .São Paulo: Santos. 
ALENCAR, M.J.S.; Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
ANTUNES, J.L.F.; Epidemiologia da Saúde Bucal. Editora Guanabara. 
LOPES, H.P.; SIQUEIRA JÚNIOR, J. F. Endodontia: Biologia e técnica. MEDSI. 
ARMONIA, P.L.; TORTAMANO, N. Como prescrever em odontologia. Santos. 
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Barros, Olavo Bergamaschi. Ergonomia 2: o ambiente físico de trabalho a produtividade e a qualidade de vida 
em odontologia. Vol.2. São Paulo: Pancast. 
MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 5713 - Prótese Removível II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 6° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo da reabilitação funcional, morfológica e estética através das próteses 
totais removíveis convencionais e com auxílio de meios adicionais para retenção; das próteses imediatas e 
técnicas alternativas, da interrelação com outras especialidades e atividades práticas laboratoriais e clínicas. 
Objetivo Geral: Diagnosticar as condições bucais dos pacientes totalmente edentados ou  portadores  de dentes 
em condições de servirem como meios adicionais de apoio e retenção, visando o planejamento e a execução 
dos procedimentos clínicos e laboratoriais necessários à confecção das próteses totais removíveis mediatas, 
imediatas e as overdentures. 

 
Objetivos Específicos: Compreender Prótese Removível Total como especialidade odontológica, as suas 
interações e intervenções que podem ser executadas pelo Clínico Geral, estabelecendo os fundamentos 
essenciais necessários para a identificação e reabilitação de pacientes com necessidades protéticas. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: princípios fundamentais das próteses removíveis. 
- Conceitos Gerais, Princípios e Meios de Retenção das PTR(s). 
- Exame clínico e radiográfico em PTR. 
- Diagnóstico das condições bucais do paciente totalmente edentado. 
- Princípios de moldagem, moldagem e modelo de estudo. 

 
Unidade 2: Planejar e executar as fases clínicas e laboratoriais. 
- Área basal – Delimitação e confecção de moldeira individual. 
- Moldagem de trabalho e obtenção do modelo de trabalho. 
- Base de Prova e relacionamento intermaxilar. 
- Montagem em Articulador semi-ajustável. 
- Dentes Artificiais: seleção, montagem e prova clínica. 
- Processamento da Prótese Total Removível. 
- Instalação e ajuste da PTR. 
- Controle posterior. 

 
Unidade 3: Indicar, planejar e executar as Próteses Totais Imediatas e das Overdentures. 
Bibliografia Básica: 
TODESCAN, R. COLS. Atlas de Prótese Parcial Removível. Editora Santos. 
DI FIORI, S.R. Atlas de prótese parcial removível - Princípios Biomecânicos e Bioprotéticos e de Oclusão. 
São Paulo: Editora SAN. 
CARR, A. B., BROWN, D.T., MCCRACKEN. Prótese Parcial Removível. Elsevier. 
Bibliografia Complementar: 
ZANETTI, A. L.; LAGANÁ. D.C. Planejamento: prótese parcial removível. São Paulo: Sarvier. 
DI FIORE, S.R.; DI FIORE, M.A.; DI FIORE, A.P. Atlas de Prótese Removível - Princípios Biomecânicos, 
Bioprotéticos e de Oclusão. Editora Santos. 
KLIEMANN, C. e Cols. Manual de Prótese Parcial Removível. São Paulo: Santos. 
DUPUIS, V. Edentulismo - Uso de Próteses Totais e Removíveis e Nutrição. Editora Artmed. 
ALENCAR, J.M., Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos. 
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Disciplina: 4177U - Estágio Supervisionado III - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com o 
grau de complexidade pertinente, estabelecendo normas de atendimento em clínica e oferecendo tratamento 
dentro das normas éticas profissionais. 
Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 
curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 
reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 
estomatognático. 
Conteúdo Programático 
Unidade 1: Atendimento clínico inicial 
- Métodos de avaliação do paciente. 
- Procedimento de diagnóstico. 
- Seleção de casos. 
- Execução de plano de tratamento básico. 

 
Unidade 2: Procedimentos de atenção básica e outros de maior complexidade. 
Além dos procedimentos já iniciados na Unidade I, os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos 
supervisionados com avaliação diária: Pode apresentar as características do paciente do 6º período e ainda: 
- Tratamento Periodontal cirúrgico de maior complexidade em clínica geral; 
- Tratamento endodôtico em dentes birradiculares e trirradiculares; 
- R.M.F., coroas unitárias e núcleos intra-radiculares, ajuste oclusal; 
- Prótese Parcial Removível e Prótese Total mediata; 
- Cirurgia oral menor em clínica geral (exodontias múltiplas e pequenas biópsias); 
- Realizar Restaurações Atraumáticas – ART. 
Bibliografia Básica: 
MONDELLI, J. Proteção do Complexo Dentinopulpar. Artes Médicas. 
GUEDES -PINTO, A. C. Manual de odontopediatria. 
BARATIERI, L.N., Dentística: procedimentos preventivos e restauradores. Editora Santos. 
Bibliografia Complementar: 
ZUCHELLE, G.; Cirurgia estética mucogengival. Editora Quintessence. 
MESQUITA, E.; CÉ. G.; FILHO, T. Prótese Unitária - Volume 1. Editora Ponto. 
SILVA, Luis Candido Pinto da. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: protocolos para 
atendimento clínico. 
ESTRELA, C.; Dor Odontogenica - Série APCD - Volume 13. Artes Médicas. 
BOYD, L.R.B. Manual de Instrumentais e Acessórios Odontológicos - por especialidades. Editora Elsevier. 
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Disciplina: 4718 - Odontologia para Pacientes Especiais - Obrigatória 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 
Ementa: Paciente com necessidade especial representa o termo genérico, sendo designado para incluir todos 
os pacientes cujas necessidades odontológicas não são encontradas na prática diária. Tais pacientes devem ser 
tratados de acordo com seu problema e com suas limitações. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno de graduação a prestar assistência odontológica ao paciente portador de 
necessidades especiais aplicando os conhecimentos odontológicos já adquiridos durante o curso. Desenvolver 
o senso de responsabilidade social e de compromisso com a cidadania e com as pessoas. 
Conteúdo Programático: 
1. Apresentação Conteúdo Programático e Cronograma. 
2. Conceito e classificação dos pacientes com necessidades especiais. 
3. Gerenciamento Comportamental do paciente especial. 
4. Desvios comportamentais e psíquicos/Desvios da inteligência (deficiência mental). 
5. Defeitos físicos (paralisia cerebral)/Defeitos congênitos e deformidade craniofacial. 
6. Deficiências sensoriais e de audiocomunicação. 
7. Doenças sistêmicas crônicas – parte I. 
8. Doenças sistêmicas crônicas – parte II. 
9. Doenças sistêmicas crônicas – parte III. 
Bibliografia Básica: 
ELIAS, R., Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Revinter. 
XAVIER, H.S.; XAVIER, V. Cuidados Odontológicos com a Gestante. Santos. 
SILVA, L.C.P.; CRUZ, R.A.; e Cols. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais - Protocolos 
para o Atendimento Clínico. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
MOMBELLI, Andrea. Periodontologia 2000: questões críticas diagnostico periodontal. Santos. 
SILVA, Luis Candido Pinto da. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: protocolos para 
atendimento clínico. 
VARELLIS. O Paciente com Necessidades Especiais. Varellis. Editora Santos. 
CORRÊA, M.S.M.P. Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos. 
SONIS, S. T.; FAZIO, R. C. & FANG, L. Princípios e Prática de Medicina Oral. Rio de Janeiro: Guanabara 
koogan. 
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Disciplina: 4737 - Odontopediatria II - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 
Ementa: A Odontopediatria é uma disciplina que envolve o estudo das condições de normalidade e doenças da 
cavidade bucal relacionadas à infância. Envolve não somente as práticas curativas, mas especialmente à 
prevenção no seu âmbito mais amplo, envolvendo educação do paciente e do núcleo familiar, e também 
cuidados preventivos quanto a comportamento, hábitos e doenças. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno para prestar assistência odontológica integral ao paciente infantil. 

Conteúdo Programático: 
1. Apresentação Conteúdo Programático e Cronograma. 
2. Odontologia para gestantes/ Odontologia para bebês. 
3. Clínica de bebês. 
4. Terapia pulpar em Opediatria (Pulpotomia em d.d e permanentes jovens). 
5. Terapia pulpar em Odontopediatria (pulpectomia). 
6. Prótese em odontopediatria. 
7. Traumatismo em dentes decíduos e permanentes jovens. 
Bibliografia Básica: 
WINNICOTT. A criança e o seu mundo. Editora LTC. 
TOLEDO, O. A. Odontopediatria : fundamentos para a prática clínica São Paulo: Premier. 
BONECKER, M.; GUEDES-PINTO, A.C., Odontopediatria: fundamentos de odontologia. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
GUEDES-PINTO, A.C., Odontopediatria - Edição Ouro. São Paulo: Santos. 
Nóbrega, Fernando José de (Coord.) Medicamentos habitualmente usados em pediatria. São Paulo: Nestle. 
PINKLHAM, J. R. Odontopediatria: da infância à adolescência. São Paulo: Artes Médicas. 
Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. São Paulo: Sarvier. 
CAMERON, A.C. Manual de Odontopediatria. Elsevier. 
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Disciplina: 5701 - Clínica Integrada I (Estágio) - Obrigatória 
Carga Horária: 165h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com o 
grau de complexidade pertinente, estabelecendo normas de atendimento em clínica e oferecendo tratamento 
dentro das normas éticas profissionais. 
Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 
curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 
reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 
estomatognático. 
Conteúdo Programático 
Unidade 1: Atendimento clínico inicial 
- Métodos de avaliação do paciente. 
- Procedimento de diagnóstico. 
- Seleção de casos. 
- Execução de plano de tratamento básico. 

 
Unidade 2: Procedimentos de atenção básica e outros de maior complexidade. 
Além dos procedimentos já iniciados na Unidade I, os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos 
supervisionados com avaliação diária: Pode apresentar as características do paciente do 6º período e ainda: 
- Tratamento Periodontal cirúrgico de maior complexidade em clínica geral; 
- Tratamento endodôtico em dentes birradiculares e trirradiculares; 
- R.M.F., coroas unitárias e núcleos intra-radiculares, ajuste oclusal; 
- Prótese Parcial Removível e Prótese Total mediata; 
- Cirurgia oral menor em clínica geral (exodontias múltiplas e pequenas biópsias); 
- Realizar Restaurações Atraumáticas – ART. 
Bibliografia Básica: 
PEGORARO, L.F.; VALLE, A.L.; ARAÚJO, C.R.P.; BONFANTE, G.; CONTI, P.C.R. Prótese Fixa - Bases 
para o planejamento em Reabilitação Oral. Artes Médicas. 
COELHO-DE-SOUZA, F.H., e Cols.; Fundamentos de Clínica Integral em Odontologia. São Paulo: Santos. 
PASSANEZI, E., e Cols.; Distâncias Biológicas Periodontais - Princípios para a reconstrução periodontal, 
estética e protética. Editora Artes Médicas. 
Bibliografia Complementar: 
CARLSSON, G.E., MAGNUSSON, T.; Tratamento das Disfunçoes Temporomandibulares na Clínica 
Odontológica. Editora Quintessence. 
ANDRADE, E.D.; GROPPO, F.C.; VOLPATO, M.C.; ROSALEN, P.L.; RANALI; J. Farmacologia, 
Anestesiologia e Terapêutica em Odontologia. Ed. Artes Médicas. 
LEONARDO, M.R., LEONARDO, R.T. Sistemas Rotatórios em Endodontia. Vol. 4 - Série EAP - APCD. 
Editora Artes Médicas. 
BERK, H.; Como Salvar um Dente - Tratando os Dentes Vitalizados e Desvitalizados Baseado em Evidencias 
- Sustentado por Pesquisas. São Paulo: Santos. 
PEREIRA, J.R. Prótese sobre Implante. Ed. Artes Médicas. 
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Disciplina: 5702 - Ortodontia II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo do exame e diagnóstico em ortodontia, da cefalometria, da análise da 
dentição e extração seriada, da biomecânica da movimentação dentária, dos conceitos ortodônticos 
contemporâneos aplicados à clínica geral e atividades clínicas para orientação e resolução preventiva e/ou 
interceptativa de problemas ortodônticos nas dentaduras decídua e mista. 
Objetivo Geral: Aplicar os fundamentos do exame clínico e o diagnóstico com finalidade ortodôntica, 
compreender os princípios da cefalometria, executar procedimentos ortodônticos clínicos e laboratoriais de 
caráter preventivo ou interceptativo e orientar quanto à necessidade de tratamento especializado. 

 
Objetivos Específicos: Executar o exame clínico com finalidade ortodôntica, entender os princípios básicos da 
cefalometria, para um correto diagnóstico e planejamento. Compreender os princípios biomecânicos da 
movimentação ortodôntica e realizar procedimentos clínicos ortodônticos que podem ser executadas pelo 
Clínico Geral. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Alterações transversais, verticais  entre  os arcos  e incompatibilidade entre tamanho de  
arcos e massa dentária. 
- Mordida aberta. 
- Mordida cruzada. 
- Discrepância de modelos. 
- Extração seriada. 
- Aparatologia ortodôntica/ortopédica a ser utilizada. 

 
Unidade 2: Cefalometria. 
- Aplicar os fundamentos da cefalometria, assim como os procedimentos clínicos e laboratoriais dos 

aparelhos com finalidade ortodôntica compatíveis com a formação de Clínico Geral. 
 
Unidade 3: Atividades clínicas supervisionadas. 
- Anamnese, exame clínico e preenchimento de ficha ortodôntica. 
- Solicitação de exames complementares necessários. 
- Diagnóstico, planejamento e execução de atividades ortodônticas compatíveis com a formação do clínico 

geral. 
Bibliografia Básica: 
GRABER T.M.; RAKOSI, T. Ortodontia e Ortopedia Facial: Tratamento. Ed. Artmed. 
JÚNIOR, O.S.; PÍRAMO, I. Atlas de Construção - Aparelhos Ortopédicos Funcionais. Editora Tota. 
MITCHELL, Laura. Ortodontia básica. Santos. 
Bibliografia Complementar: 
BARBOSA, J, Ortodontia Com Excelência - Na Busca Da Perfeição Clínica. Editora Napoleão. 
PETRELI, E. Cefalometria Clínica – Petrelli. São Paulo: Santos 
GROHMANN, U. Aparatologia em Ortodontia, Ortopedia Dentofacial e Ortopedia Funcional. São Paulo: 
Santos. 
GRABER, L.W. Ortodontia: principios e tecnicas atuais. Editora Elsevier Brasil. 
FERREIRA, F.V.A.C. Ortodontia Clínica - Tratamento com Aparelhos Fixos. Artes Médicas. 
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Disciplina: 5703 - Semiologia e Estomatologia II - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 

Ementa: A disciplina propõe uma abordagem completa das principais doenças infecciosas e neoplasias que 
acometem a boca, bem como as alterações das glândulas salivares. Abordagem da etiopatogenia, as características 
clínicas, histopatológicas, as possibilidades terapêuticas e a necessidade do acompanhamento do paciente durante e 
após a implementação do tratamento proposto e quando necessário à reabilitação do mesmo para sua reintegração a 
vida social. 
Objetivo Geral: Oferecer ao aluno as informações necessárias para que ele possa entender a etiopatogenia e fazer   a 
identificação dos sinais e sintomas das doenças infecciosas, das alterações das glândulas salivares, dos processos 
proliferativos e das neoplasias que acometem a boca para o correto diagnóstico, orientação terapêutica e preventiva. 

Objetivos Específicos: Conhecer e compreender os tipos de parasitas, a patogenia das doenças infecciosas, da reação 
inflamatória crônica e a participação do sistema imunológico; Conhecer e compreender a epidemiologia e patogenia 
das doenças infecciosas, reconhecer suas características clínicas, indicar o exame para o diagnóstico definitivo, 
indicar e prescrever a melhor terapêutica; Conhecer e compreender a patogenia das alterações inflamatórias, 
obstrutivas e retenções das glândulas salivares, reconhecer as características, indicar o exame para o diagnóstico, 
indicar e prescrever a terapêutica; Conhecer e compreender a patogenia dos processos proliferativos e reconhecer as 
características, indicar o exame para o diagnóstico, indicar e prescrever a melhor terapêutica; Conhecer e 
compreender a epidemiologia, patogenia e prevenção das neoplasias da boca e reconhecer suas 
características clínicas e radiográficas, indicar o exame complementar para estabelecer o diagnóstico. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Doenças infecciosas: 
Tipos de parasitas: intracelular, extracelular e facultativo; Patogenia das reações inflamatórias aguda, crônica e 
granulomatosa específica; Defesa orgânica específica e inespecífica; Doenças bacterianas: tuberculose, sífilis e 
hanseníase; Doenças por fungos: paracoccidioidomicose, candidose e histoplasmose; Doenças por protozoários: 
leishmaniose e chagas; Doenças por vírus: AIDS e hepatite. 

Unidade 2 - Alterações glandulares: 
Inflamatórias: sialoadenites bacterianas aguda e crônica; Obstrutiva: sialolitíase da glândula submandibular e 
sublingual; Técnica radiográfica da sialografia; Retenções: em glândulas maiores e glândulas menores; Alterações 
funcionais: sialorréia, xerostomia e Síndrome da Ardência Bucal. 

Unidade 3 - Lesões proliferativas não-neoplásicas: 
Hiperplasias traumática: hiperplasia fibrosa, granuloma fissurado, palatite papulomatosa, hiperplasia fibroepitelial 
e provocada por câmara de sucção; Granuloma Piogênico; Lesão periférica de células gigantes. 

Unidade 4 - Câncer bucal: 
Noções básicas da oncogênese: fatores intrínsicos e extrínsicos ou ambientais; Comportamento biológico, 
classificação e nomenclatura; Neoplasias benignas da boca: origem ectodérmica e mesodérmica e mista 
(odontogênica); Neoplasias malignas: origem ecto e mesodérmicas; Noções básicas da terapêutica e reabilitação 
funcional e social do paciente oncológico. 
Bibliografia Básica: 
MARCUCCI, G., Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. Editora Guanabara. 
BORAKS, S. Diagnóstico bucal. São Paulo: Artes Médicas. 
FILHO, M.V.; COLS. Diagnóstico Dentofacial. Editora Napoleão. 
Bibliografia Complementar: 
CASTRO, A. L. Estomatologia. Santos. 
BORAKS, S. Medicina bucal:Tratamento clínico-cirúrgico das doenças bucomaxilofaciais. Artmed. 
SANTOS, P.S., Medicina Bucal - A Prática na Odontologia Hospitalar. São Paulo: Santos. 
REGEZI, A.J.; COLS. Atlas de Patologia Oral e Maxilofacial. Editora Guanabara. 
ROMEIRO, V. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
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Disciplina: 5705 - Orientação de Trabalho de Conclusão I - Obrigatória 
Carga Horária: 15h 
Curso/Período: Odontologia - 7° Período 

 
Ementa: O TCC será desenvolvido por meio de disciplina ou módulo obrigatório, denominado Trabalho de 
Conclusão de Curso. A primeira parte dessa disciplina ou módulo terá carga horária de 15 horas/aula, a ser 
desenvolvida até o decorrer do penúltimo semestre de cada curso e deverá contemplar aspectos teóricos e 
metodológicos do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como possibilitar ao acadêmico a elaboração do 
projeto a ser apresentado à Comissão do TCC para aprovação; a segunda parte será concluída no último 
semestre do curso, com carga horária a ser determinada pelo Colegiado de Curso e destinar-se-á à orientação 
e à elaboração final do TCC. 
Objetivo Geral: O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - constitui-se numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou curso de graduação, 
desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e 
obrigatório para a integralização curricular. 
Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam os conteúdos das disciplinas 
estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora da instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o 
campo de conhecimento. 

 
Objetivos Específicos: Discussão temática, conceitual; Sistematização teórico metodológica; Estrutura do TCC; 
Princípios de elaboração de um trabalho científico: Artigo Científico. Normalização de trabalhos científicos; 
Bioética. 
Conteúdo Programático 
1. Definição e elaboração (ou revisão) dos temas, aplicando conceitos e estruturando o projeto, qualificação 

do projeto de pesquisa. 
2. Pesquisa bibliográfica, identificação e consulta de fontes e obras de referência. Seleção do material a ser 

pesquisado. 
3. Leituras, documentação e análise do material pesquisado. 
4. Conceitos, finalidades, tema, artigo, apresentação oral, banca examinadora. 
5. Estruturação e elaboração da pesquisa, escrita científica para a forma de artigo científico. 
6. Estrutura de redação, referências bibliográficas e citações bibliográficas, levantamento bibliográfico, base 

de dados com acesso à literatura indexada. 
7. Valores éticos nas pesquisas da área da saúde 
Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas. 
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia científica. São Paulo: Atlas. 
SEVERINO, AJ. Metodologia do Trabalho Científico, SP, Cortez. 
Bibliografia Complementar: 
Salomon, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas. 
PETERSON, W.A. A arte do pensamento criativo. Tradução de Regina Amarante. Nova Cultural. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: Teoria e prática. Guanabara. 
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Disciplina: 4696 - Saúde Coletiva (OSP III) - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 
Curso/Período: Odontologia - 8° Período 

 
Ementa: O programa envolve a capacitação do aluno em elaborar, supervisionar e aplicar projetos para 
implantação de serviços de saúde bucal nos municípios dentro das diretrizes do Ministério da Saúde. 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno de graduação para o desenvolvimento de projetos para serviços de saúde 
bucal desde definições das estratégias específicas ao desenvolvimento das ações em saúde, bem como seus 
métodos de avaliação e sistemas de informação. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Apresentação Conteúdo Programático e Cronograma. 

 
Unidade 2: Dentística, terapia pulpar e periodontia em saúde coletiva. 

 
Unidade 3: Seminários: História da saúde pública; Saúde bucal no programa Saúde da família no Brasil. 

 
Unidade 4: Seminários: Políticas públicas e epidemiologia do Câncer de boca; Epidemiologia e história da 
doença periodontal e sua importância para a saúde pública. 

 
Unidade 5: Seminários: Promoção da saúde e a prevenção das doenças bucais; Educação em saúde bucal. 

 
Unidade 6: Planejamento em Odontologia social e coletiva: Orientação para confecção de projetos. 
Bibliografia Básica: 
SOO, Y.K.W. Saúde bucal do bebê ao adolescente - Guia de Orientação. Santos. 
NARVAI, P. C. Odontologia e Saúde Bucal Coletiva. São Paulo: Hucitec. 
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e saúde. MEDSI. 
Bibliografia Complementar: 
MOYSES, S.J., DE GÓES, P.S.A.; Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde Bucal. Editora Artmed. 
Paulo Capel Narvai. Saúde bucal coletiva: Caminhos da odontologia sanitária à bucalidade 
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: Teoria e prática. Guanabara. 
BULASAF, M.A.R.; Fluoretos e Saúde Bucal. São Paulo: Santos. 
ARAUJO, MARIA Ercilia de. Odontologia em saúde coletiva. USP. 
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Disciplina: 4708 - Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (Estágio) - Obrigatória 
Carga Horária: 150h 
Curso/Período: Odontologia - 8° Período 

 
Ementa: O programa abrange uma revisão da terapêutica medicamentosa em cirurgia buco-maxilar; Exodontia 
e aproveitamento dos dentes não-irrompidos; o Tratamento dos Cistos dos Maxilares; Cirurgia Parendodôntica; 
Cirurgia com Finalidade Protética; Trauma de Face; Noções sobre o Tratamento das Deformidades Dento-
Esqueléticas e , na clínica, a prática da cirurgia das exodontias dos Terceiros Molares 
irrompidos, não-irrompidos e outros dentes não-irrompidos. 
Objetivo Geral: Conhecer as bases teóricas da terapêutica medicamentosa em Odontologia, os princípios 
teóricos e práticos das cirurgias de extração e aproveitamento dos dentes não-irrompidos; compreender o 
diagnostico e os tratamentos dos Cistos Maxilares; Identificar as Técnicas de Cirurgia Parendodôntica; 
Reconhecer a importância e os detalhes das Cirurgias com finalidade protética; Diagnosticar e ter noções do 
tratamento dos traumas faciais e Analisar a importância do correto diagnóstico e tratamento das 
Deformidades Dento-esqueléticas e praticar técnicas exodônticas dos Terceiros Molares irrompidos, não- 
irrompidos e outros dentes não-irrompidos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Revisão da Terapêutica Clinica. 
Compreender os princípios da terapêutica em Odontologia, Analgésicos e anti-inflamatórios, Antibióticos, 
Benzodiazepínicos e Normas de Prescrição. 

 
Unidade 2: Cirurgia Dos Dentes Não-Irrompidos. 
Identificação das impacções dentarias mais comuns. Compreender as técnicas de extração e aproveitamento 
dos dentes não-irrompidos. 

 
Unidade 3: Tratamento dos cistos maxilares. 
Analisar o diagnostico e tratamentos dos diferentes cistos da região maxilo-facial. 

 
Unidade 4: Cirurgia Parendodôntica. 
Identificar a necessidade das indicações das cirurgias parendodônticas e compreender as técnicas cirúrgicas 
de abordagem apical. 

 
Unidade 5: Cirurgia com finalidade protética. 
Identificar as técnicas de intervenções cirúrgicas em tecidos duros e moles para tornar viável ou corrigir os 
tecidos bucasi visando à utilização de aparelhos protéticos. 

 
Unidade 6: Trauma de Face. 
Associar os conhecimentos anatômicos com as etiologias mais comuns dos trauma faciais. Julgar os 
tratamentos dos diferentes tipos de trauma de face. 

 
Unidade 7: Noções sobre o tratamento das deformidades dento-esqueleticas. 
Analisar a etiologia e classificação da má-oclusão para avaliar o tratamento dos pacientes que possuem 
desarmonia dento-esquelética. 

 
Unidade 8: Práticas clinicas das cirurgias para extração dos terceiros molares e outros dentes não- 
irrompidos. 
Aplicar os conhecimentos na pratica clínica e Sintetizar as principais ocorrências de emergências medicas no 
consultório Odontológico. 
Bibliografia Básica: 
PETERSON, L.J. et ali. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
SOUZA, Luiz Carlos Manganello. Tratametno cirúrgico do trauma buco-maxilo facial. 
HOWE, G.L. Cirurgia Oral Menor. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
SILVA, Luis Candido Pinto da. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: protocolos para 
atendimento clínico. 
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MADEIRA, M.C.; Anatomia da face: bases anátomo-funcionias para a prática odontológica. Sarvier. 
GREGORI, C. Cirurgia buco-dento-alveolar. Sarvier. 
MOLINA, O.F. Fisiopatologia craniomandibular: Oclusão e ATM. 
ZUCCHELLI, Giovanni. Cirurgia estética mucogengival. Editora Quintessence. 
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Disciplina: 5706 - Clínica Integrada II (Estágio) - Obrigatória 
Carga Horária: 165h 
Curso/Período: Odontologia - 8° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com o 
grau de complexidade pertinente, estabelecendo normas de atendimento em clínica e oferecendo tratamento 
dentro das normas éticas profissionais. 
Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 
curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 
reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 
estomatognático. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Atendimento clínico inicial. 
- Métodos de avaliação do paciente. 
- Procedimento de diagnóstico. 
- Seleção de casos. 
- Execução de plano de tratamento básico. 

 
Unidade 2: Procedimentos de atenção básica e outros de maior complexidade 
Além dos procedimentos já iniciados na Unidade I, os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos 
supervisionados com avaliação diária: Pode apresentar as características do paciente do 7º período e ainda: 
- Prótese Fixa de até 04 elementos. 
- Prótese Total Imediata. 
Bibliografia Básica: 
VIEIRA, F.L.T., DA SILVA, C.H.V., MENEZES FILHO, P.F., VIEIRA, C.E.; Estética Odontológica - 
Soluções Clínicas. Editora Napoleão. 
JÚNIOR, W.R.; BATTAGLINI, C.A.O. Reabilitação Estética - Novas Tendências. Nova Odessa. Napoleão. 
VENDOLA, M.C.C.; Bases clínicas em odontologeriatrua. São Paulo: Santos. 
Bibliografia Complementar: 
GODOLFIN, L.R.; Distúrbios do Sono e a Odontologia - Tratamento do Ronco e a Apneia do Sono. São 
Paulo: Santos. 
MALAMED, S.F.; Sedação na Odontologia. Editora Elsevier. 
MASIOLI, M. Fotografia Odontológica. Editora Artmed. 
MEDEIROS, U.; Fundamentos de Odontologia do Trabalho. São Paulo: Santos. 
EDUARDO, C.P.; Fundamentos de Odontologia - Lasers em Odontologia. Editora Guanabara. 
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Disciplina: 5709 - Orientação de Trabalho de Conclusão II - Obrigatória 
Carga Horária: 15h 
Curso/Período: Odontologia - 8° Período 

 
Ementa: O TCC será desenvolvido por meio de disciplina ou módulo obrigatório, denominado Trabalho de 
Conclusão de Curso. A primeira parte dessa disciplina ou módulo terá carga horária de 15 horas/aula, a ser 
desenvolvida até o decorrer do penúltimo semestre de cada curso e deverá contemplar aspectos teóricos e 
metodológicos do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como possibilitar ao acadêmico a elaboração do 
projeto a ser apresentado à Comissão do TCC para aprovação; a segunda parte será concluída no último 
semestre do curso, com carga horária a ser determinada pelo Colegiado de Curso e destinar-se-á à orientação 
e à elaboração final do TCC. 
Objetivo Geral: O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - constitui-se numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou curso de graduação, 
desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e 
obrigatório para a integralização curricular. 
Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam os conteúdos das disciplinas 
estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora da instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o 
campo de conhecimento. 

 
Objetivos Específicos: Discussão temática, conceitual; Sistematização teórico metodológica; Estrutura do TCC; 
Princípios de elaboração de um trabalho científico: Artigo Científico; Normalização de trabalhos científicos; 
Bioética. 
Conteúdo Programático 
1. Definição e elaboração (ou revisão) dos temas, aplicando conceitos e estruturando o projeto, qualificação 

do projeto de pesquisa. 
2. Pesquisa bibliográfica, identificação e consulta de fontes e obras de referência. Seleção do material a ser 

pesquisado. 
Leituras, documentação e análise do material pesquisado. 

3. Conceitos, finalidades, tema, artigo, apresentação oral, banca examinadora. 
4. Estruturação e elaboração da pesquisa, escrita científica para a forma de artigo científico. 
5. Estrutura de redação, referências bibliográficas e citações bibliográficas, levantamento bibliográfico, base 

de dados com acesso à literatura indexada. 
6. Valores éticos nas pesquisas da área da saúde 
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas. 
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia científica. São Paulo: Atlas. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. SP, Cortez. 
Bibliografia Complementar: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas. 
VIEIRA, S.; HOSSNE, W.S. Metodologia Científica para a Área de Saúde. Campus. 
PETERSON, W.A. A arte do pensamento criativo. Tradução de Regina Amarante. Nova Cultural. 
BREVIDELLI, M. M. TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Guia Prático para Docentes e Alunos da Área 
de Saúde. Editora Látria. 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes. 
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Disciplina: 4178U - Estágio Supervisionado IV - Obrigatória 
Carga Horária: 90h 
Curso/Período: Odontologia - 8° Período 

 
Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com o 
grau de complexidade pertinente, estabelecendo normas de atendimento em clínica e oferecendo tratamento 
dentro das normas éticas profissionais. 
Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 
curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 
reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 
estomatognático. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Atendimento clínico inicial. 
- Métodos de avaliação do paciente. 
- Procedimento de diagnóstico. 
- Seleção de casos. 
- Execução de plano de tratamento básico. 

 
Unidade 2: Procedimentos de atenção básica e outros de maior complexidade 
Além dos procedimentos já iniciados na Unidade I, os alunos poderão realizar os seguintes procedimentos 
supervisionados com avaliação diária: Pode apresentar as características do paciente do 7º período e ainda: 
- Prótese Fixa de até 04 elementos. 
- Prótese Total Imediata. 
Bibliografia Básica: 
AHMAD, I.; Protocolos para Restaurações Estéticas Previsíveis. Editora Artmed. 
RISSO, P.A. Odontologia Integrada em Adolescente. São Paulo: Santos. 
ROCHA, R.G. Clínica Integrada em Odontologia. Editora Artes Médicas. 
Bibliografia Complementar: 
BRAMANTE, C.M., e Cols.; Cirurgia Paraendodôntica. Editora Quintessence. 
LAGE-MARQUES, J.L. Traumatologia Dentária Assistida - Urgência e Acompanhamento. Artmed. 
BARNES, L., EVESON, J.W., REICHART, P., SIDRANSKY, D.; Genética e Patologia dos Tumores de 
Cabeça e Pescoço. Editora Quintessence. 
BUSSADORI, S.K.; Manual de Odontohebiatria. Editora Quintessence. 
SILVA, Luis Candido Pinto da. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: protocolos para 
atendimento clínico. 
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Disciplina: 1449 - Terapêutica Clínica - Optativa 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos princípios gerais da Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, 
dos métodos de prescrição, dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, dos anestésicos locais, dos analgésicos, 
dos antissépticos, dos benzodiazepínicos e do uso de fármacos em situações especiais. 
Objetivo Geral: O aluno será capaz de compreender o mecanismo de ação, indicações, contraindicações, 
posologia, nomes comerciais e como prescrever os fármacos de interesse odontológico. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Prescrição medicamentosa. 
Conhecer as vias de administração de fármaco e Redigir prescrições dentro das normas e legislação vigentes. 

 
Unidade 2: Grupos de medicamentos utilizados na odontologia. 
Identificação dos principais fármacos empregados na pratica Odontológica. 

 
Unidade 3: Pacientes que requerem cuidados especiais. 
Compreender a prescrição de medicamentos para pacientes especiais (gestantes, diabéticos, hipertensos, 
crianças, idosos, cardíacos, hipertensos, asmáticos, hipertireoideos). 
Bibliografia Básica: 
GOODMAN, L.. S.; GILMAN, A. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 
YAGIELA, John. Farmacologia e terapêutica para dentistas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Guanabara koogan. 
Bibliografia Complementar: 
KATZUNG, Bertram G. (Ed.) Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara. 
TAVARES, Walter. Manual de antibióticos e quimioterápicos antinfecciosos. Rio de Janeiro: Atheneu. 
PEREIRA, Alcy Moreira Santos. Guia de medicamentos 2006. Belo Horizonte: Secretaria da Saúde de Minas 
Gerais. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais: RENAME. Brasília: Ministério da Saúde. 
FIGUEIREDO, Renata Rodrigues. Uso radical de medicamentos na odontologia: conhecimentos, percepções 
e práticas. Salvador: UFBA. 
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Disciplina: 6028 - Primeiros Socorros - Optativa 
Carga Horária: 60h 
Curso/Período: Odontologia 

 
Ementa: O programa envolve o estudo dos cuidados básicos de enfermagem aplicáveis em odontologia 
ambulatorial e hospitalar, como também das orientações de cuidados imediatos e emergenciais frente a alguns 
acidentes ou males súbitos de maior ocorrência. 
Objetivo Geral: Empregar os fundamentos da enfermagem e executar suas técnicas de administração de 
medicamentos paraenterais; identificar situações emergenciais e adotar de forma correta o socorro imediato, 
com objetivo de não agravar os danos já existentes ou preservar a vida e encaminhar prontamente para o 
devido atendimento. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Fundamentos básicos da Enfermagem: 
- Cuidados gerais com o paciente. 
- Vias de medicação paraenteral. 

 
Unidade 2: Primeiros Socorros em casos de: 
- Afogramento. 
- Choque elétrico. 
- Convulsões. 
- Corpo estranho. 
- Desmaio. 
- Envenenamento. 
- Estado de choque. 
- Ferimento e corte. 
- Fratura, luxação e entorse. 
- Hemorragia. 
- Insolação e intermação. 
- Parada cárdio-respiratória. 
- Picada e mordedura por animais peçonhentos. 
- Queimaduras. 
- Transporte de acidentados. 
Bibliografia Básica: 
CHAPLEAU, Will. Manual de emergências: um guia para primeiros socorros. Rio de Janeiro: Elsevier. 
COIMBRA, Raul Sérgio Martins. Emergências traumáticas e não traumáticas. Rio de Janeiro: Atheneu. 
SOUZA, Elvira de Felice. Novo manual de enfermagem: (procedimentos e cuidados básicos). Rio de Janeiro: 
Cultura Medica. 
Bibliografia Complementar: 
CAPUTO, I.G.C. Emergências médicas em consultório odontológico: implicações éticas e legais para o 
cirurgião dentista. UNESP. 
STARLING, Sizenando Vieira. Erazo: Manual de urgências em pronto-socorro. Rio de Janeiro: Medsi. 
ELLIS, Harold. Princípios de ressuscitação. Rio de Janeiro: Atheneu. 
SÁ, Cecília Mercedes Mcguire de Ribeiro de. Manual de primeiros socorros. Uberlândia: UFU. 
LANE, John Cook. Primeiros socorros: um manual prático. São Paulo: Moderna. 
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Disciplina: 2134 - Direitos Humanos - Optativa 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia 

 
Ementa: 1. Teoria Geral dos Direitos Humanos; 2. Precedentes históricos do processo de internacionalização dos 
Direitos Humanos; 3. A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos; 4. A 
Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil; 5. A Constituição de 1988 e os Tratados 
Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 6. Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 
Objetivo Geral: Compreender criticamente o fenômeno de afirmação histórica dos Direitos Humanos (fase das 
Declarações) até a presente temática de organização de procedimentos e tribunais gerais (fase de efetivação) com a 
organização do Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como suas garantias na ordem interna de cada 
Estado Nacional. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Teoria Geral dos Direitos Humanos. 
Definições; Natureza Jurídica; Regime Jurídico dos Direitos Humanos. 

Unidade 2 - Precedentes históricos do processo de internacionalização dos Direitos Humanos. 
Primeiros Precedentes do Processo de Internacionalização dos Direitos Humanos - o Direito Humanitário, a Liga das 
Nações e a Organização Internacional do Trabalho; A Internacionalização dos Direitos Humanos - o Pós Guerra; A 
Carta das Nações Unidas de 1945; A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; Universalismo e 
Relativismo Cultural. 

Unidade 3 - A estrutura normativa do sistema  global  e  regional  de  proteção  dos  Direitos  Humanos. 
Introdução; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais; Demais Convenções Internacionais de Direitos Humanos - Breves considerações sobre o 
Sistema Especial de Proteção; Tribunal Penal Internacional e a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime 
de Genocídio; Breves considerações sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos; A Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos; A Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Unidade 4 - A Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil. 
O Processo de Democratização no Brasil e a Constituição Brasileira de 1988; A Constituição Brasileira de 1988 e a 
Institucionalização dos Direitos e Garantias Fundamentais; Os Princípios Constitucionais a reger o Brasil nas 
Relações Internacionais. 

Unidade 5 - A Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 
Breves Considerações sobre os Tratados Internacionais; O Processo de Formação dos Tratados Internacionais; A 
Hierarquia dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos; A Incorporação dos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos; O Impacto Jurídico dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Direito 
Interno Brasileiro; A Emenda Constitucional 45/2004 e os tratados internacionais de direitos humanos. 

Unidade 6 - Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 
Bibliografia Básica: 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. Saraiva. 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Saraiva. 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. Atlas. 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. Atlas. 
SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. 
SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. Del Rey. 
VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. Atlas. 
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Disciplina: 6433 - Língua Brasileira em Sinais - Optativa 
Carga Horária: 30h 
Curso/Período: Odontologia 

 
Ementa: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de Sinais 
Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe 
com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual- 
espacial. 
Objetivo Geral: Capacitar os futuros profissionais para utilizarem a Libras como língua de instrução e 
comunicação com os surdos, ampliando o conhecimento sobre a gramática da Língua Brasileira de Sinais 
LIBRAS. 

 
Objetivos Específicos: Desenvolver no profissional a habilidade para trabalhar com a transversalidade em 
termos de temática e de competências e compreensão das diferenças; Formar um profissional com atitudes 
éticas com relação a si mesmo e à sociedade; Capacitar os futuros enfermeiros para utilizarem a Libras como 
língua de instrução e comunicação com os surdos. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1: Introdução ao Estudo de LIBRAS. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio- 
antropológicos da surdez. Alfabeto manual ou dactilológico. Sinal-de-Nome. Características básicas da 
fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. 
Praticar Libras: o alfabeto, Expressões manuais e não manuais. 

 
Unidade 2: As Múltiplas Linguagens. Sistematização do léxico: Números. Expressões Socioculturais positivas: 
cumprimento, agradecimento, desculpas etc. Expressões socioculturais negativas: desagrado, impossibilidade 
etc. Introdução à morfologia da Libras: nomes substantivos e adjetivos, alguns verbos e alguns pronomes. 
Praticar Libras: diálogos curtos com vocabulário básico. 

 
Unidade 3: Sociolinguística em LIBRAS. Noções de tempo e de horas. Aspectos Sócio linguísticos: variação 
em Libras. Noções da sintaxe de Libras: frases afirmativas e negativas. Praticar Libras: diálogo e conversação 
com frases simples. 
Bibliografia Básica: 
HONORA, Marcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais. Ciranda cultural. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. Pearson. 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas. 
Bibliografia Complementar: 
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador. 
SOUZA, Reguba Maria de. Educação de surdos. Summus editorial. 
MOURA, Maria Cecilia (org.) Educação para surdos: práticas e perspectivas II. 
SACKS, Oliver W Obra: Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras. 
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