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DISCIPLINA: PATOLOGIA BUCO-DENTÁRIA
3º PERÍODO: 80h/a
EMENTA
Capacitar o aluno a conhecer e diagnosticar as principais alterações patológicas do complexo
maxilofacial, pela associação das características macro (exame clínico) e microscópicas das doenças.
OBJETIVOS
Diagnosticar as principais alterações patológicas do complexo maxilofacial, pela associação das
características macro (exame clínico) e microscópicas das doenças, demonstrando formação básica,
teórica e prática na área de Patologia Oral.
METODOLOGIA DE ENSINO
Exposição dialogada com auxilio de datashow e lousa. Pesquisa em livros e textos mediáticos
relativos a temas próprios da odontolgia.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Avaliações teóricas e práticas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: anomalias congênitas: intrudução, defeitos de desenvolvimento da região oral e
maxilofacial I, defeitos de desenvolvimento da região oral e maxilofacial II, anomalias dentárias I,
anomalias dentárias II.
UNIDADE II: infecções: introdução e histórico, doenças da polpa de periápice e periodonto,
infecções bacterianas, infecções fungicas, infecções virais
UNIDADE III: patologia epitolial: introdução, patologia epiteliais bengnas, patologias epiteliais prémalígnas , patologias epiteliais malignas, câncer de boca.
UNIDADE IV: patologias ósseas: introdução, cistos odontogênicos, tumores odontogênicos,
patologia óssea benigna, patologia óssea maligna
UNIDADE V: diagnóstico diferencial: patologias das glândulas salivares, doenças dermatomucosas,
doenças imunologicamente mediadas, injúrias físicas e químicas, tumores no tecido mole da boca.
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