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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

Otimizar uma integração entre o aluno e o hospital para se estabelecer uma 
maior proximidade entre as classes e um trabalho em equipe mais harmônico
 

Estudo dos traumas, patologias, má formação e deformidades do complexo 
buco maxilo facial (B. M. F.), seu diagnóstico, planejamento  e tratamento cirúrgico no 
ambiente hospitalar, atuando dentro de equipe multiprofissional. O atendimento 
hospitalar de paciente portador de necessidades especia
 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR
Teórica:  

1. Introdução a Traumatologia
2. Revisão sobre radiografias extra
3. Métodos de Contenção 
4. Noções sobre ATLS 
5. Traumatismo alvéolo
6. Noções sobre Anestesia geral e sedação em Odontologia 
7. Fratura do zigoma  
8. Fratura de mandíbula 
9. Tratamento cirúrgico das DTMs 
10. Fratura dos OPN  
11. Introdução à cirurgia ortognática I 
12. Introdução à Cirurgia Ortognática 

Estudo de Caso: Estudo de caso integrando conhecimentos básicos e 
profissionalizantes do estudo integrado IV, V, VII, XIV e XV.
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Aprender a diagnosticar, tratar ou encaminhar pacientes portadores de traumas 

de face diversos ou patologias 
 

GERAL: 
• Relacionar os conhecimentos da anatomia, radiologia e patologia com o 

diagnostico clinico –
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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

uma integração entre o aluno e o hospital para se estabelecer uma 
maior proximidade entre as classes e um trabalho em equipe mais harmônico

EMENTA 
Estudo dos traumas, patologias, má formação e deformidades do complexo 

facial (B. M. F.), seu diagnóstico, planejamento  e tratamento cirúrgico no 
ambiente hospitalar, atuando dentro de equipe multiprofissional. O atendimento 
hospitalar de paciente portador de necessidades especiais. 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

Introdução a Traumatologia-Maxilo-Facial/cir hospitalar  
Revisão sobre radiografias extra-bucais  
Métodos de Contenção – osteossíntese e odontosintese  
Noções sobre ATLS  
Traumatismo alvéolo-dentário  
Noções sobre Anestesia geral e sedação em Odontologia  

 
Fratura de mandíbula – diagnóstico e tratamento 
Tratamento cirúrgico das DTMs  

Introdução à cirurgia ortognática I  
Introdução à Cirurgia Ortognática  

: Estudo de caso integrando conhecimentos básicos e 
profissionalizantes do estudo integrado IV, V, VII, XIV e XV. 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
Aprender a diagnosticar, tratar ou encaminhar pacientes portadores de traumas 

de face diversos ou patologias correlacionadas. 

OBJETIVOS 

Relacionar os conhecimentos da anatomia, radiologia e patologia com o 
– cirúrgico para um eficaz planejamento e tratamento.
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30 

REQUISITOS 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

uma integração entre o aluno e o hospital para se estabelecer uma 
maior proximidade entre as classes e um trabalho em equipe mais harmônico. 

Estudo dos traumas, patologias, má formação e deformidades do complexo 
facial (B. M. F.), seu diagnóstico, planejamento  e tratamento cirúrgico no 

ambiente hospitalar, atuando dentro de equipe multiprofissional. O atendimento 

 

: Estudo de caso integrando conhecimentos básicos e 

Aprender a diagnosticar, tratar ou encaminhar pacientes portadores de traumas 

Relacionar os conhecimentos da anatomia, radiologia e patologia com o 
cirúrgico para um eficaz planejamento e tratamento. 
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• Identificar os vários tipos de fratura maxilofacial e seu tratamento imediato e 
mediato. 

• Estabelecer no paciente politraumatizado um atendimento hospitalar dentro de 
uma equipe multiprofissional. 

• Estudar as disfunções da articulação têmporo-mandibular quanto aos seus 
aspectos clínico e tratamento cirúrgico 

• Diagnosticar e prover o tratamento de patologias e deformidades que requeiram 
cirurgias de grande porte. 

• Atuar de forma articulada com outros profissionais da saúde, com uma visão 
integral de assistência e prevenção de doenças, dentro do ambiente hospitalar e 
principalmente dos internados crônicos 

• 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. Anatomia da 
Cabeça e Pescoço: Revisão do estudo da arquitetura do esqueleto facial baseado 
em conceitos de arcos, pilares e vigas. Descrição das trajetórias de força de 
resistência e fragilidade da maxila e mandíbula 

 
ESPECÍFICOS: 

• Atuar na área do trauma de face 
 

METODOLOGIA 
Aulas teóricas acerca dos temas de trauma de face 

  
AVALIAÇÃO 

3 provas escritas acerca dos temas das aulas teóricas e artigos científicos 
colocados no portal 
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Koogan, 1995.  
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Koogan, 1994.  
OGA & BASILE - Medicamentos e suas Interações  - Atheneu, São Paulo, 1994. 
PETERSON, L. J. - Cirurgia Oral e Maxilofacial Conteporânea. 3 ed.. rio de Janeiro: 
Guanabara - Koogan, 2000.  
SONIS, S. T., FAZIO, R. C.; FANG, L. - Princípios e Prática de Medicina Oral, 2 ed. 
1996. 
 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR 
Serão fornecidos livros e artigos em português ou inglês na maior parte em 

pdf pelo portal e via Whatsupp 
 

  


