Anexo 10

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Módulo Opcional de Aprendizagem
Nome: Clínica de Especialidades Cirúrgicas Odontológicas
Eixo Estruturante: Semiologia Ampliada do Sujeito.
Dia e Horário:
 Sexta-feira, das 09h às 12h.
Docente: Sydney de Castro Alves Mandarino.
Carga Horária: 60 horas (03 horas semanais).
Objetivo Geral: O segmento da odontologia responsável pela avaliação e correção das injúrias cometidas
na face é a cirurgia e traumatologia oral e maxilofacial. Estas injúrias podem estar ligadas a uma ou mais
estruturas da face dependendo do tipo de trauma cometido e sua intensidade.
Objetivos Específicos: Fornecer ao estudante de Odontologia uma visão do campo de atuação em Cirurgia
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial dentro da prática diária do ambiente ambulatorial.
Competências e Habilidades: O estudante deverá ter cursado, no mínimo, o 6º período do Curso de
Graduação em Odontologia do UNIFESO.
Conteúdo Programático:
1 – Atendimento a pacientes na clínica escola do UNIFESO


Cirurgia oral menor: remoção dentes inclusos, apicectomias, frenectomias, exodontias.



ATM: cirurgia de acesso para tratamento de patologias na articulação e exames para o
diagnóstico de lesões como artroscopia de ATM (articulação têmporo mandibular).



Patologia Cirúrgica: remoção de lesões. RX mostrando extensa lesão de aspecto cístico na
mandíbula, do lado direito. O tratamento foi conservador, fazendo-se a marsupialização da lesão
ao invés de sua enucleação.



Cirurgia Pré-Protética: retirada de fragmentos do osso ilíaco para enxerto nos maxilares, visando
aumentar o rebordo alveolar, que poderá, então, suportar uma futura prótese sobre implantes ou
repor osso em grandes fraturas.

2 – Seminários de interesse ao estudante.
Metodologia: Os estudantes deverão participar de seminários e discussões de casos clínicos doa
pacientes atendidos na clínica escola.
Conteúdo Programático: Os estudantes deverão colocar em prática os ensinamentos didáticos
ministrados até o início do referido estágio.

 Avaliação Pré-operatória e Controle Pós-operatório do Paciente; Anestésicos Locais; Técnicas
Anestésicas; Prevenção e Tratamento das Emergências Médicas; Princípios da Cirurgia e da
Assepsia; Controle de Ansiedade; Terapia Medicamentosa; Hemorragia / Hemostasia; Infecções
Odontogênicas; Doenças do Seio Maxilar; Princípios de Biópsia; Tratamento dos Cistos e dos
Tumores dos Maxilares; Desordens Temporomandibulares; Radiografias Extra–Orais; Conceitos
Gerais Sobre Trauma de Face; Fraturas de Mandíbula e do Esqueleto Fixo da Face; Conceitos e
Técnicas de Cirurgia Ortognática.
Bibliografia:
1. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Peterson, L.; Ellis, E.; Hupp, J.; Tucker, M.
Editora Guanabara Koogan – 4ª Edição – 2005.
2. Anatomia Oral. Sicher; DuBrul, E. L. Artes Médicas Editora – 8ª Edição – 1991.
3. Manual de Anestesia Local. Malamed, S. Editora Guanabara Koogan – 4ª Edição – 2005.
Público-Alvo: Estudantes do Curso de Graduação em Odontologia do 06º ao 08º períodos com prioridade
de escolha para o 08º período e em ordem decrescente.
Avaliação: A avaliação será fornecida ao Coordenador de Estágios do UNIFESO com critério Aprovado ou
Reprovado no referido estágio, ao final do período.
Orientações:


Os estudantes deverão ter, no máximo, duas (02) faltas no período letivo, sendo as mesmas
repostas em dia e horário programados.



O uniforme será o padrão UNIFESO:

Camisa, calça comprida, saia longa, meias e sapato fechado branco, incluindo jaleco de pano branco
com mangas longas seguindo a normativa da portaria própria CCS nº 001/2010, 003/2010;
É obrigatório o uso de EPI.

