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EMENTA 

Procedimentos Preventivos em Odontopediatria.  Dentição mista e ortodontia em odontopediatria. 

 

OBJETIVO GERAL 

Entender como funciona o diagnóstico, tratamento e prevenção em odontopediatria  Ampliar os 

conhecimentos das enfermidades orais da dentição mista. Preparando os discentes para executar 

procedimentos clínicos curativos e cirúrgicos na crianças e adolescente bem como saber indicar 

tratamentos ortodôntios nesta faixa etária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término da disciplina o discente será capaz de diagnosticar as doenças da cavidade oral da criança 

e adolescente, planejar, executar todos os procedimentos clínicos necessários para atingir a saúde 

bucal dos pacientes em dentição mista bem como saber indicar o melhor tratamento ortodôntico para 

esse tipo de pacientes. 

 

CONTEÚDO 

UNIDADE I: Procedimentos Preventivos em Odontopediatria 

1.1. Estratégias empregadas na prevenção e no controle da cárie dentária com a tecnologia laser 

1.2.O uso de selantes em odontopediatria 

1.3 Tratamento restaurador atraumático em odontopediatria 

UNIDADE II.  Dentição mista 

2.1. Desenvolvimentos da dentição e da oclusão 

2.2. Hábitos bucais 

2.3. Indicadores de risco para sinais e sintomas de disfunção temporomandibular e bruxismo na 

infância 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 



 

2.4. Odonto-hebiatria: Atendimento odontológico ao paciente adolescente 

2.5. Tratamento odontológico de crianças com necessidades especiais 

2.6. Crianças vítimas de maus-tratos 

2.7. Fissuras labiopalatinas 

2.8. Biossegurança e gerenciamento de resíduos em clínica odontológica 

UNIDADE III :Ortodontia em odontopediatria 

3.1. Diagnóstico e tratamento das alterações oclusais na dentadura decídua 

3.2.  Diagnóstico e tratamento do apinhamento na dentadura mista 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas expositivas com projeções. 

Discussões em grupo do tema apresentado. 

Aulas práticas laboratoriais e clínicas. 

Discussões de casos clínicos semanais. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula, avaliando o nível de compreensão sobre 

cada tema proposto.  

Relatório sobre as atividades teóricas e o debate realizado.   

Avaliações práticas das atividades clínicas com pacientes. 
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