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EMENTA 

Defeitos do desenvolvimento da região bucal e maxilofacial. Anormalidades dentárias. Doença da 

polpa e do periápice. Doenças periodontais. Infecções bacterianas, infecções fúngicas e protozoárias, 

infecções virais, lesões físicas e químicas. Doenças alérgicas e imunológicas. Patologia epitelial. 

Patologia das glândulas salivares. Tumores dos tecidos moles. Distúrbios hematológicos. Patologia 

óssea. Cistos e tumores odontogênicos. Doenças dermatológicas. Manifestações orais de doenças 

sistêmicas. Dor facial e doenças neuromusculares. 

 

OBJETIVOS GERAIS  

Proporcionar ao aluno condições de aprendizagem das características das doenças que ocorrem na 

região bucomaxilofacial, suas causas, mecanismos de instalação e evolução, procurando a aplicação 

destes conhecimentos ao diagnóstico preciso, tratamento seguro e nos estabelecimento dos 

prognósticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudar e compreender de forma teórica as doenças que ocorrem na região bucomaxilofacial; 

Identificar e explorar as sua causas, instalação e evolução das doenças; 

Relacionar a patologia bucal com todas as especialidades da odontologia; 

Promover no aluno a confiança na prática clínica através do conhecimento de patologia bucal. 

 

CONTEÚDO 

UNIDADE I - Defeitos do Desenvolvimento da Região Bucal e Maxilofacial 

1. Cistos do desenvolvimento 

2. Outras anomalias de desenvolvimento raras  

 

UNIDADE II - Anormalidades Dentárias 

1. Alterações dentárias por fatores ambientais 
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PROGRAMA DE DISCIPLINA 



 

2. Alterações dentárias de desenvolvimento 

 

UNIDADE III - Doença da Polpa e do Periápice 

1. Pulpite, dentina secundária e terciária, calcificações pulpares, granuloma periapical, cisto 

periapical, abcesso periapical. 

2. Celulite, osteomielite, osteomielite esclerosante difusa, osteíte condensante, osteomielite com 

periostite proliferativa, osteíte alveolar 

 

UNIDADE IV - Doenças Periodontais 

1. Gengivite, GUN, Gengivite plasmocitária, gengivite granulomatosa, gengivite descamativa. 

2. Hiperplasia gengival associada a medicamentos, fibromatose gengival, periodontite, 

periodontite agressiva, Síndrome de Papillon-Lefèvre. 

 

 UNIDADE V - Infecções Bacterianas  

1. Impetigo, erisipela, faringite e tonsilite Estreptocócica, febre escarlate, concreções 

amigdalianas e tonsilolitíase, difteria, sífilis. 

2. Gonorreia, tuberculose, hanseníase, noma, actinomicose, doença de arranhadura de gato, 

sinusite. 

 

UNIDADE VI - Infecções Fúngicas e Protozoárias 

1. Candidíase, histoplasmose, blastomicose, paracoccidioidomicose, coccidioidomicose. 

2. Criptocococe, zigomicose, aspergilose, toxoplasmose. 

 

UNIDADE VII - Infecções Virais 

1. Herpes vírus humano, herpes vírus simples, varicela, herpes zoster, mononucleose infecciosa, 

citomegalovírus. 

2. Enteroviroses, sarampo, rubéola, caxumba, HIV 

 

UNIDADE VIII - Lesões Físicas e Químicas 

1. Linha alba, morsiatio buccarum, ulcerações traumáticas, queimadura elétricas e térmicas, 

lesões químicas da mucosa oral, complicações orais não infecciosas da terapia antineoplásica, 

osteonecrose associada ao bisfosfonatos, complicações orofaciais pelo uso de metanfetamina, 

necrose anestésica, quielite esfoliativa, hemorragia submucosa. 

2. Trauma oral por práticas sexuais, tatuagem por amálgama e outras pigmentações exógenas, 

piercings orais e outras modificações do corpo, intoxicação metálica sistêmica, melanose do 

tabagista, pigmentações da mucosa oral relacionadas às drogas, metaplasia reacional 

condromatosa e óssea, ulceração oral com sequestro ósseo, pseudocisto e cistos do seio 

maxilar, enfisema cervicofacial, mioesferulose. 

 

UNIDADE IX - Doenças Alérgicas e Imunológicas 

1.  Papilite lingual transitória, estomatite aftosa recorrente, síndrome de Behçet, sarcoidose, 

granulomatose orofacial, granulomatose de Wegener. 



 

2. Reações alégicas da mucosa à administração sistêmica de drogas, estomatite alérgica de 

contato, dermatite perioral, estomatite de contato por aromatizante artificial de canela, 

estomatite de contato liquenoide por matériais dentários restaurador, angodema. 

 

UNIDADE X - Patologia Epitelial 

1. Papiloma escamoso, verruga vulgar, condiloma acuminado, Hiperplasia epitelial multifocal, 

Papilomas sinonasais, molusco contagioso, xantoma verruciforme, ceratose seborreica. 

2. Hiperplasia sebácea, efélide, lentigo actínio e simples, melasma, mácula melanótica oral, 

melanoacantoma oal, nevo melanocítico adquirido. 

3. Variantes do nevo melanocítico, leucoplasia, eritoplaisa, uso de tabaco sem fumaça e ceratose 

do tabaco sem fumaça, fibrose submucosa oral, estomatite nicotínica,ceratose actinica. 

4. Queilose actínica, ceratoacantoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma verrucoso, 

carcinoma de células filsiformes, carcinoma adenoescamoso, carcinoma escamoso basaloide, 

carcinoma de seio maxilar, carcinoma sinonasal indiferenciado, carcinoma nasofaríngeo, 

carcinoma de células basais, carcinoma de células de Merkel, melanoma. 

 

UNIDADE XI - Patologia da Glândulas Salivares 

1. Aplasia de glândula salivar, mucocele, rânula, cisto do ducto salivar, sialolitíese, sialoadenite, 

queilite glandular, sialorreia. 

2. Xerostomia, lesão linfoepitelial benigna, síndrome de Sjögren, sialoadenose, hiperplasia 

adenomatoide das glândulas salivares menores, sialometaplasia necrosante e tumores das 

glândulas salivares. 

 

UNIDADE XII - Tumores de Tecidos Moles 

1. Sarcomas de tecidos moles 

 

UNIDADE XIII - Distúbios Hematológicos 

1. Hiperlasia linfoide, hemofilia, deficiência de plasminogênio, anemia, anemia de células 

falciformes, talassemia, anemia aplástica, neutropenia, agranulocitose, neutropenia cíclica, 

trombocitopenia, policetemia vera. 

2. Leucemia, histiocitose das células de Langerhans, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, 

micose fungoide, linfoma de Burkitt, linfoma de células Nk/T Extranodal tipo nasal, mieloma 

múltiplo, plasmocitoma. 

UNIDADE XIV - Patologia Óssea 

1. Lesões fibro-ósseas dos ossos Gnáticos 

 

UNIDADE XV - Cistos e Tumores Odontogênicos 

1. Cistos Odontogênicos 

2. Tumores Odonto gênicos 

3. Tumores de Epitelio odontogênicos 

4. Tumores Odontogênicos Mistos 

5. Tumores de Ectomesênquima Odontogênicos 



 

 

UNIDADE XVI - Doenças Dermatológicas 

1. Doenças Mediadas Imunologicamente e suas avaliações 

2. Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas 

 

UNIDADE XVII - Dor Facial e Doenças Neuromusculares 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; 

- Exposição oral / dialogada; 

- Leituras e estudos dirigidos; 

- Atividades escritas individuais e em grupos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- Atividades avaliativas teóricas do conteúdo ministrado; 

- Dedicação e participação nas aulas teóricas. 
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