PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Odontologia
Disciplina: Cirurgia I
Código: ODO27
Professor: Saulo dos Reis
e-mail: saulo.souza@unirios.edu.br
CH Teórica: 40h
CH Prática:
Créditos:
40h 04CH Total: 80h
Créditos: 04
Pré-requisito(s):
Período: V
Ano: 2021.2
2. EMENTA:
Conhecimeto e aplicação dos princípios fundamentais da prática cirúrgica, relacionados: à assepsia,
e diagnóstico, adequada terapêutica (cuidados pré, trans e pós-operatória) para os pacientes com
indicação para submissão de procedimentos cirúrgicos simples, além do estudo e treinamento das
diferentes técnicas anestésicas, frequentemente, empregadas na odontologia.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
- Conhecer e aplicar em pacientes as várias técnicas de cirurgia da cavidade oral;
- Conhecer as várias técnicas anestésicas intra-oral;
- Prevenir os riscos de uso inadequado das técnicas cirúrgicas e anéstesicos locais.
- Adquirir as principais habilidades cirúrgicas nos procedimentos das técnicas exodônticas.
4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Obter conhecimentos de diagnóstico e tratamento dos processos patológicos do complexo da
cavidade bucal. Desenvolver no aluno competências teóricas, práticas e reflexivas para
compreender, identificar e executar os procedimentos cirúrgicos de menores complexidades na
cavidade oral.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:
- Adquirir extensa prática em procedimentos de exodontias de pequena complexidade.
- Identificar as regiões do complexo maxilo-mandibular;
- Identificar a anatomia e morfologia do complexo alvéolo dental;
- Identificar a utilização e o manejo dos instrumentais cirúrgicos;
- Treinamento especifico de cada instrumental e seu manejo;
- Reconhecer as classificações das técnicas cirúrgicas;
- Conhecimento de manejo odontológico pré, trans, pós-operatório em pacientes;
- Treinamento através de simulação de exodontias em mandíbula de porco e sutura na língua de
boi;
- Conhecimento das prevenções e tratamento dos processos infecciosos de origem odontogênicas;
- Reconhecer e distinguir os acidentes e complicações em exodontias;
- Conhecer a reabilitação pré-protética de rebordos alveolares comprometidos com a perda dental;
- Identificar e reconstruir o trauma dento alveolar em dentes permanentes em sua conduta de
tratamento.

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I
- Introdução a cirurgia Oral menor: Histórico;
- Princípios básicos em cirurgia oral;
- Avaliação pré-operatória (manejo odontológico em paciente comprometidos);
- Aplicação e manejo dos instrumentos cirúrgicos e aparatologia da disciplina;
- Classificação das técnicas nas exodontias.
UNIDADE II
- Prevenção e tratamento das infecções de origens odontogenicas;
- Prevenção e tratamento dos acidentes e complicações em exodontias;
- Prevenção e tratamento do trauma dento alveolar em dentes permanentes e conduta de
tratamento;
- Cirurgias das doenças do periapice;
- Cirurgia pré-protética.

7. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A metodologia a ser utilizada deverá contribuir para que o aluno tenha domínio teóricos e
atividades práticas. As atividades didáticas pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas
expositivas e práticas laboratoriais. Haverá estudos através de artigo cientifico, praticas cirúrgicas
em mandíbulas de porco e língua de boi que serão realizados de forma individual. Os mecanismos
didáticos e tecnológicos para tais fins compreenderem, atingindo os propósitos da disciplina serão
desenvolvidos aulas com aplicação de metodologias ativas. Sendo privilegiado o processo de
aprendizagem centrado no aluno com desenvolvimento de competências gerais e específicas para a
formação profissional.

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a ETAPA DE AVALIAÇÃO:
 Avaliação Institucional: prova escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual;
sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos.
 Avaliação Processual : Valor: 10,0 (cinco) pontos.

2a ETAPA DE AVALIAÇÃO:
 Avaliação Institucional: prova escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual;
sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos.
 Avaliação Processual : Valor: 10,0 (cinco) pontos.
2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual;
sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos.
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual;
sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos.

OBS: As datas poderão sofrer alterações de acordo com necessidades e comunicados prévios da
secretaria acadêmica do UNIRIOS
9. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório(s) - agendar

Práticas em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

Recursos de aula teórica - Data show e quadro. Projetor multimídia, material xerocopiado.
Livros e textos didáticos; Projetor multimídia; Micro-computador, pendrive, TV, caixas subwoofer,
mouse apresentador, quadro branco e pincel.

10. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Atendimento semanal, conforme prévio acordo com o professor.

11. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
- MARZOLA, Clóvis. Técnica exodôntica. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Pancast, 2004. 325 p.
- MILORO, Michael. et. al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 3 ed. São Paulo:
Santos, 2016. 2 v.
- PETERSON, Larry, J (Et al. ...) Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, c2000. 772 p.

12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
- MALAMED, S.F. Manual de anestesia local. 6a ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2013.
- VALENTE, Claudio. Técnicas cirúrgicas bucais e maxilofaciais. Rio de Janeiro: Revinter, c2003.
482 p.
- LITTLE, James W. et al. Manejo odontológico do paciente clinicamente comprometido. 7. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier/Campus., c2009. 605 p.

- HUPP, J. R.; ELLIS, E. TUCKER, M. R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 6a ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
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13. LEITURA COMPLEMENTAR:

14. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
PIT – PORTAL ACADÊMICO

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ORIENTAÇÕES DIÁRIAS DE POSTURA PROFISSIONAL

16. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR(A)

Homologado em ____/____/_____

GERENTE ACADÊMICO(A)

