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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

A disciplina de SAU432 irá proporcionar ao aluno do sexto 
de Odontologia o aprimoramento e aprofundamento das habilidades e competências 
para o diagnóstico e também para o tratamento das diversas patologias da cavidade 
bucal. Em especial os grupos de lesões centrais do complexo maxilo
também proporcionar desen
competências para a cirurgia bucal.
 

Estudo dos fundamentos que orientam o diagnóstico e tratamento das diversas 
afecções cirúrgicas da cavidade bucal, da sua estrutura, 
maxilares e demais ossos que constituem o esqueleto facial, bem como dos tecidos 
moles que envolvem ou revestem esse esqueleto. Diagnóstico por imagens de lesões 
císticas, das neoplasias odontogênicas
mandibular. 
 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR
Patologia Bucal e Estomatologia: 

1. Cistos odontogênicos 
2. Cistos não odontogênicos. 
3. Neoplasias odontogênicas benignas e malignas 
4. Neoplasias não odontogênicas benignas e malignas. 

Lesões associadas ao ósseo: Radiologia: 
1. Diagnóstico por imagens de alterações nos tecidos moles bucais. 
2. Diagnóstico por imagens de lesões inflamatórias do complexo maxilo

mandibular.  
3. Diagnóstico por imagens de alterações ósseas do complexo maxilo
4. Diagnóstico por imagens de neoplasias benignas do complexo maxilo

mandibular.  
Cirurgia:  

1. Revisão sobre biossegurança e comportamento em ambiente cirúrgico; 
2. Cirurgia de dentes retidos; 
3. Transplantes dentais; 
4. Auxílio cirúrgico a ortodontia; 
5. Tratamento cirúrgico das infecções odontogênicas; 
6. Terapêutica medicamentosa aplicada a cirurgia; 
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COLEGIADO DO CURSO 

COMPONENTE CURRICULAR 
E.I. XVI - PATOLOGIA BUCAL E CIRURGIA 

PRÉ-REQUISITOS 

SAU430 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

A disciplina de SAU432 irá proporcionar ao aluno do sexto semestre do Curso 
de Odontologia o aprimoramento e aprofundamento das habilidades e competências 
para o diagnóstico e também para o tratamento das diversas patologias da cavidade 

grupos de lesões centrais do complexo maxilo-
também proporcionar desenvolvimento e aprofundamento nas 
competências para a cirurgia bucal. 

EMENTA 
Estudo dos fundamentos que orientam o diagnóstico e tratamento das diversas 

afecções cirúrgicas da cavidade bucal, da sua estrutura, da sua estrutura óssea, os 
maxilares e demais ossos que constituem o esqueleto facial, bem como dos tecidos 
moles que envolvem ou revestem esse esqueleto. Diagnóstico por imagens de lesões 

s, das neoplasias odontogênicas e lesões fibro-ósseas do com

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 
Patologia Bucal e Estomatologia:  
Cistos odontogênicos  
Cistos não odontogênicos.  
Neoplasias odontogênicas benignas e malignas  
Neoplasias não odontogênicas benignas e malignas.  
Lesões associadas ao ósseo: Radiologia:  
Diagnóstico por imagens de alterações nos tecidos moles bucais. 
Diagnóstico por imagens de lesões inflamatórias do complexo maxilo

Diagnóstico por imagens de alterações ósseas do complexo maxilo
Diagnóstico por imagens de neoplasias benignas do complexo maxilo

Revisão sobre biossegurança e comportamento em ambiente cirúrgico; 
Cirurgia de dentes retidos;  
Transplantes dentais;  
Auxílio cirúrgico a ortodontia;  

ento cirúrgico das infecções odontogênicas;  
Terapêutica medicamentosa aplicada a cirurgia;  
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CH 
120 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

semestre do Curso 
de Odontologia o aprimoramento e aprofundamento das habilidades e competências 
para o diagnóstico e também para o tratamento das diversas patologias da cavidade 

-mandibular. Irá 
volvimento e aprofundamento nas habilidade e 

Estudo dos fundamentos que orientam o diagnóstico e tratamento das diversas 
da sua estrutura óssea, os 

maxilares e demais ossos que constituem o esqueleto facial, bem como dos tecidos 
moles que envolvem ou revestem esse esqueleto. Diagnóstico por imagens de lesões 

ósseas do complexo maxilo-

 

Diagnóstico por imagens de alterações nos tecidos moles bucais.  
Diagnóstico por imagens de lesões inflamatórias do complexo maxilo-

Diagnóstico por imagens de alterações ósseas do complexo maxilo-mandibular.  
Diagnóstico por imagens de neoplasias benignas do complexo maxilo-

Revisão sobre biossegurança e comportamento em ambiente cirúrgico;  
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7. Tratamento cirúrgico dos cistos do complexo maxilo-mandibular;  
8. Cirurgia dos tumores do complexo maxilo-mandibular;  
9. Cirurgia das patologias ósseas. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS GERAIS:  
• Ampliar o conhecimento em relação às diversas formas de terapêutica cirúrgica 

seja no campo da Estomatologia, patologia, radiologia ou cirurgia 
bucomaxilofacial, ressaltando a necessidade da manutenção dos princípios da 
bioética até agora aplicados, bem como das normas para controle de infecção. 
Sedimentar e aplicar planos de tratamento integrado com disciplinas de 
semestres anteriores a fim de proporcionar um tratamento o mais completo 
possível para o paciente.  

• Trabalhar com procedimentos preventivos seja no intuito de evitar o 
aparecimento de cistos e tumores odontogênicos, reduzir o índice de dentes 
perdidos, doença periodontal e alterações de oclusão bem como compensar os 
pacientes com alterações sistêmicas e que venham a se submeter a 
procedimentos cirúrgicos.  

• Tomada de decisões.  
• Definir e delimitar sua posição na sociedade como futuro profissional de saúde, 

determinando o momento e indicação correta para a realização do procedimento 
cirúrgico em um paciente sistemicamente descompensado, ansioso, bem como 
com lesões localizadas suspeitas de serem malignas ou agressivas.  

• Comunicação Ratificar a importância do sigilo das informações relatadas pelos 
pacientes e que são transcritas para os prontuários.  

• Ressaltar o valor da atualização do exame clínico na avaliação pré-cirúrgica do 
paciente e sua comparação com informações oriundas da disciplina de 
Estomatologia, Patologia e Radiologia.  

• Utilizar os recursos de informática para planejamento cirúrgico próprios da 
disciplina.  

• Desenvolver a liderança com o objetivo de assumir o paciente desde seu pré-
operatório, passando pelo trans e finalizando no pós-operatório. As figuras do 
Cirurgião e auxiliares se definirão de forma espontânea e equilibrada.  

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:  

 
• Visualizar a disciplina com o objetivo de prevenção, diagnóstico e tratamento 

cirúrgico de alterações protéticas, oclusais, dentes retidos, tumores, cistos e 
infecções odontogênicas enfatizando sua importância na redução de índices de 
saúde bucal.  

• Determinar a necessidade ou não da remoção de dentes retidos, realizando o 
planejamento cirúrgico quando da sua indicação de extração.  

• Diferenciar uma infecção odontogênica grave de uma delimitada 
proporcionando o uso racional da antibioticoterapia. Identificar de forma 
precoce os cistos e tumores odontogênicos propondo as várias formas de 
tratamento cirúrgico. Inter-relacionar com demais disciplinas clínicas a 
exemplo da prótese, endodontia e periodontia oferecendo aos seus pacientes, 
técnicas cirúrgicas como pré-protéticas, cirurgias de seio maxilar dentre outras.  

• Obter conhecimento sobre incisões, retalhos, osteotomias, e suturas no campo 
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da Cirurgia bucomaxilofacial.  
• Realizar a multiprofissionalidade ao estimulando uma inter-relação entre CD-

Médico na compensação de pacientes com alterações sistêmicas e entre a 
disciplina cirúrgica e clínica com o objetivo reduzir a atuação em limitação do 
dano e aumentar a prevenção específica.  

• Realizar análise crítica e planejar cirurgias dos pacientes assistidos os pacientes 
com alterações sistêmicas como diabetes, hipertensão e cardiopatias prevenindo 
e tratando emergências médicas.  

• Observar a todo o momento durante os procedimentos cirúrgicos o respeito aos 
princípios da bioética, nunca esquecendo os direitos do paciente. 

 
OBJETIVOS 

GERAL: 
• Diagnosticar e planejar o tratamento das diversas lesões centrais do complexo 

estomatognático. 
 
ESPECÍFICOS: 

• Identificar aspectos clínicos, histopatógicos e imaginológicos de lesões císticas 
e neoplásicas odontogênicas ou não do complexo maxilo-mandibular;  

• Planejar o tratamento cirúrgico das diversas afecções cirúrgicas da cavidade 
bucal.  

• Executar procedimentos cirúrgicos fundamentais a pratica do cirurgião-dentista.  
• Diagnosticar e Indicar os tratamentos cirúrgicos de maior complexidade.  
• Identificar os aspectos anatômicos nas radiografias intra e extrabucais, assim 

como reconhecer as imagens das lesões dentárias, periapicais, periodontais e 
anomalias do complexo maxilo-mandibular,  

• Atuar de forma articulada com outros profissionais da saúde, com uma visão 
integral de assistência e prevenção de doenças, dentro do contexto sócio-
econômico e político no qual estiver inserido e em especial no tratamento 
odontológico ao paciente oncológico, 

• Respeitar os princípios de beneficência, autonomia, não maleficência e justiça 
nas relações paciente, colegas e outros profissionais de saúde que estejam 
envolvidos na definição do tratamento odontológico do paciente. 

 
METODOLOGIA 

As aulas teóricas serão desenvolvidas de forma interativa, com projeção 
multimídia, aulas interativas em programas de computador, exposição dialogada, 
discussão e problematização dos assuntos, trabalhos em grupo, utilização diversificada 
de recursos didáticos e audiovisuais, objetivando a construção de espaços potenciais de 
ensino-aprendizagem.  

O procedimento metodológico para execução das aulas compreende: 
• INTRODUÇÃO– exposição em linhas gerais pelo professor e conversas 

informais com o grupo quanto ao assunto do dia;  
• DESENVOLVIMENTO – explicação do assunto pelo professor, bem como a 

construção e realização de tarefas desempenhadas pelo grupo; e  
• CONCLUSÃO – Síntese geral do assunto pelo professor objetivando provocar 

reflexões e discussões, caso necessário.  
As aulas práticas serão desenvolvidas em laboratório pré-clínico de técnicas 

odontológicas e nas clínicas de ensino. O procedimento metodológico para execução 
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das atividades práticas compreenderá o atendimento odontológico de pacientes para 
tratamento cirúrgico bucal avançado de acordo com a ementa e complexidade exigida 
pela disciplina. 
  

AVALIAÇÃO 
Provas de conhecimentos específicos e mini testes. Realização e apresentação 

do Estudo de Caso na forma de Seminário Prova prática com realização de 
procedimentos dentro da técnica cirúrgica com Desempenho nas atividades práticas 
com base em portfólios definidos no início do semestre  

• I Conceito – (1a Prova teórica + 1a prova prática/2) 
• II Conceito - (2a Prova teórica + 1a conceito ambulatorial/2) 
• III Conceito – (2a Prova prática + 2a conceito ambulatorial /2) 
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