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CÓDIGO: 

 

COMPONENTE CURRICULAR: 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:  

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 

SIGLA:  

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 

15h 

CH TOTAL PRÁTICA: 

45h 

CH TOTAL: 

60h 

 

 

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008 

• Conhecer os materiais e instrumentais, aprender a preparar o ambiente e a mesa clínica, assim como 

instrumentar o cirurgião-dentista no decorrer do ato operatório em atendimentos de cirurgia oral. 

• Identificar os materiais e instrumentais necessários, preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-

dentista nesta especialidade. 

• Conhecer os princípios da cirurgia  

• Orientar o paciente em caso de trauma dental 

• Remover suturas  

• Orientar o paciente com relação aos cuidados pré e pós-operatórios 

• Conhecer os materiais e instrumentais, aprender a preparar o ambiente e a mesa clínica, assim como 

instrumentar o cirurgião-dentista no decorrer do ato operatório em atendimentos de endodontia. 

• Identificar os materiais e instrumentais necessários, preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-

dentista nesta especialidade. 

• Conhecer os princípios da endodontia 

• Conhecer os materiais e instrumentais, aprender a preparar o ambiente e a mesa clínica, assim como 

instrumentar o cirurgião-dentista no decorrer do ato operatório em atendimentos da implantodontia. 

• Identificar os materiais e instrumentais necessários, preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-

dentista nesta especialidade. 

• Conhecer os princípios da implantodontia. 

• Conhecer a seqüência das técnicas cirúrgicas usadas em Implantodontia 

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 

OBJETIVOS  
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• Conhecer os materiais e instrumentais, aprender a preparar o ambiente e a mesa clínica, assim como 

instrumentar o cirurgião-dentista no decorrer do ato operatório em atendimentos de prótese dentária. 

• Identificar os materiais e instrumentais necessários, preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-

dentista nesta especialidade. 

• Conhecer os princípios da prótese dentária. 

• Conhecer a seqüência clínica operatória nos diversos tipos de prótese 

• Conhecer os materiais e instrumentais, aprender a preparar o ambiente e a mesa clínica, assim como 

instrumentar o cirurgião-dentista no decorrer do ato operatório em atendimentos da Ortodontia e da 

Ortopedia Funcional dos Maxilares. 

• Identificar os materiais e instrumentais necessários, preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-

dentista nesta especialidade. 

• Conhecer os princípios da Ortodontia e da Ortopedia Funcional dos Maxilares.. 

• Identificar os principais elementos de um aparelho ortodôntico fixo e dos demais dispositivos fixos, 

removíveis, extra-bucais e aparelhos ortopédicos funcionais. 

• Conscientizar os pacientes dos riscos decorrentes da má higienização durante os tratamentos 

ortodônticos ou ortopédicos. 

• Identificar o paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

• Identificar as suas principais alterações bucais. 

• Identificar métodos de manejo dos pacientes especiais, pediátricos e geriátricos 

• Avaliar a necessidade de adaptar os materiais de higiene bucal, conforme a realidade do paciente. 

 
 

 

• Princípios e fundamentos das especialidades odontológicas 

• Prevenção das alterações bucais ou intercorrências nas especialidades odontológicas 

• Procedimentos clínicos das especialidades odontológicas 

• Instrumentais e equipamentos utilizados nas especialidades odontológicas 

• Materiais relacionados às especialidades odontológicas 

• Preparação do ambiente e da mesa clinica conforme o procedimento e a especialidade odontológica 

• Cuidados com o paciente antes, durante e após procedimentos clínicos relacionados às 

especialidades odontológicas. 

 Fundamentos e princípios da Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 

• Técnicas e procedimentos cirúrgicos 

EMENTA 
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• Organização de material, equipamento e instrumental para cirurgia oral. 

• Remoção de suturas 

• Trauma dental 

 Fundamentos e princípios de Endodontia 

• Técnicas e procedimentos endodônticos 

• Organização de material, equipamento e instrumental para endodontia. 

 Fundamentos e princípios da Implantodontia 

• Sistemas de implantes 

• Aspectos cirúrgicos da colocação de implantes  

• Técnicas e procedimentos da implantodontia 

• Organização de material, equipamento e instrumental para implantodontia 

 Fundamentos e princípios da Prótese Dentaria 

• Classificação das próteses 

• Aspectos protéticos das próteses implantossuportadas 

• Técnicas e procedimentos da prótese dentária 

• Organização de material, equipamento e instrumental para prótese dentária 

 Fundamentos e princípios da Ortodontia e da Ortopedia Funcional dos Maxilares 

• Definição de maloclusão 

• Tipos de aparelhos utilizados em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares 

• Organização de materiais, equipamentos e instrumentais utilizados na Ortodontia e Ortopedia 

Funcional dos Maxilares. 

• Higiene e cuidados com os aparelhos. 

 Definição de paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

• Principais alterações bucais do paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

• Manejo do paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

• Orientação de higiene bucal e demais procedimentos preventivos para o paciente especial, pediátrico 

e geriátrico. 

 Especialidades odontológicas afins e outras especialidades correlatas. 
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➢ Lei 11.889/2008 

➢ Fundamentos e princípios da Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 

• Técnicas e procedimentos cirúrgicos 

• Organização de material, equipamento e instrumental para cirurgia oral. 

• Remoção de suturas 

• Trauma dental 

➢ Fundamentos e princípios de Endodontia 

• Técnicas e procedimentos endodônticos 

• Organização de material, equipamento e instrumental para endodontia. 

➢ Fundamentos e princípios da Implantodontia 

• Sistemas de implantes 

• Aspectos cirúrgicos da colocação de implantes  

• Técnicas e procedimentos da implantodontia 

• Organização de material, equipamento e instrumental para implantodontia 

➢ Fundamentos e princípios da Prótese Dentaria 

• Classificação das próteses 

• Aspectos protéticos das próteses implantossuportadas 

• Técnicas e procedimentos da prótese dentária 

• Organização de material, equipamento e instrumental para prótese dentária 

➢ Fundamentos e princípios da Ortodontia e da Ortopedia Funcional dos Maxilares 

• Definição de maloclusão 

• Tipos de aparelhos utilizados em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares 

• Organização de materiais, equipamentos e instrumentais utilizados na Ortodontia e Ortopedia Funcional 

dos Maxilares. 

• Higiene e cuidados com os aparelhos. 

➢ Definição de paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

PROGRAMA 
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• Principais alterações bucais do paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

• Manejo do paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

• Orientação de higiene bucal e demais procedimentos preventivos para o paciente especial, pediátrico e 

geriátrico. 

✓ Especialidades odontológicas afins e outras especialidades correlatas. 
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