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DISCIPLINA: DENTÍSTICA I
4º PERÍODO: 100h/a
EMENTA
Abordagem básica da dentística restauradora com enfoque nos procedimentos práticos
referentes à confecção de restaurações de amálgama e resina composta. Nomenclatura e
classificação das cavidades; Princípios gerais dos preparos cavitários para amálgama;
Isolamento do campo operatório; Instrumental operatório; Princípios biomecânicos dos
preparos cavitários para restaurações metálicas e estéticas de uso direto; Proteção do
complexo dentina polpa; Técnicas de preparos para restaurações de amálgama;. Técnicas de
restaurações de amálgama; Matrizes, cunha e afastamento dentário; Princípios gerais dos
preparos cavitários para restaurações estéticas para uso direto;. Sistemas adesivos; Técnicas
de restaurações estéticas de uso direto, resina composta, ionômero de vidro. Noções de
descarte de resíduos odontológicos (amálgama, mercúrio) em consonância com as normas
preconizadas pelo CONAMA realizando a integração da educação ambiental conforme
estabelecida pelas Políticas de educação ambiental (Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999 e
Decreto nº 4281 de 25 de junho de 2002)
OBJETIVOS
Preparar o aluno para: diagnosticar, traçar plano de tratamento, confeccionar preparos de
cavidade, aplicar restaurações indiretas, metálicas e ou estéticas.
METODOLOGIA DE ENSINO
Aula teórica expositiva.
Aula prática laboratorial supervisionada.
Grupos de estudos.
Confecção de painéis e mesas demonstrativas.
Pesquisa Bibliográfica.
Projetor de slides.
Fotografias
Modelos de estudo.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A avaliação é processo contínuo e diário, por meio das diversas atividades desenvolvidas:
Avaliação diária laboratorial e comportamental; Avaliação teórica; Avaliação prática
laboratorial.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nomenclatura e classificação de cavidade.
Princípios gerais dos preparos cavitários.
Isolamento do campo operatório.
Instrumentos cortantes manuais e rotativos.
Proteção do complexo, dentina-polpa.
Preparos e restaurações de amálgama de prata.
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Sistemas adesivos.
Cimento de ionômero de vidro.
Preparos e restaurações para materiais estéticos de uso direto
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