
 

 

 
ANEXO C 

 

 

OFERTA DE DISCIPLINA PARA 1º SEMESTRE LETIVO/2019 

 

 

1. Identificação 

Nome da Disciplina: Tópicos em Clínica Odontológica/Odontopediatria 

Professora coordenadora: Patrícia Corrêa de Faria 

Professores participantes: Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa, Geovanna 

de Castro Morais Machado. 

Carga horária total: 32 horas (02 créditos) 

Período: 19/03 a 21/05 

Horário: 8:00 às 11:00 

Local: Sala 1003 e ambulatório de pós-graduação, 1º andar, Faculdade de 

Odontologia, UFG 

Número de vagas: 08 destinadas aos alunos do PPGO 

 

2. Objetivo 

Analisar criticamente as evidências disponíveis sobre temas relacionados à 

odontopediatria, e aplica-las na solução de situações clínicas em crianças na primeira 

infância (primeiros 6 anos de vida). 

 

3. Ementa  

Estudo crítico sobre evidências científicas de temas da clínica odontológica 

aplicadas à odontopediatria.  

4. Conteúdo Programático  

 Aspectos legais e desafios em saúde na primeira infância; Evidências científicas em 

Odontopediatria; Cuidados de saúde bucal na primeira infância: educação e prevenção; 

Uso de fluoretos na primeira infância; Abordagem da cárie na primeira infância; 

Anestesia local em odontopediatria; Terapia pulpar de dentes decíduos; Defeitos de 

desenvolvimento de esmalte em dentes decíduos: etiologia, diagnóstico e conduta; 

Diagnóstico e manejo da dor na primeira infância; Prescrição de analgésicos e 

antimicrobianos em odontopediatria 

 Atividades clínicas: haverá atendimento de crianças em todos os dias de atividades 

teóricas. Os pacientes deverão ser atendidos entre 9:00 e 11:00. Após os 

atendimentos, haverá discussão dos planejamentos e procedimentos executados. 

Como norma da faculdade, o estudante deve usar roupa branca; favor trazer o próprio 

EPI (avental, gorro para dentista e paciente, máscara, óculos para dentista e paciente). 



 

 

Também é interessante a turma se cotizar para adquirir pequenos prêmios para as 

crianças. 

Durante os atendimentos, a câmera fotográfica digital, o instrumental e material 

odontológicos básicos estarão disponíveis. Se necessitar de material especial, este 

deverá ser providenciado pelo(a) pós-graduando(a). 

Os pós-graduandos trabalharão em duplas, que revezarão suas funções (operador, 

auxiliar e apoio), sob a supervisão de uma docente. 

 

5. Metodologia e Estratégias 

Aulas expositivas dialogadas, ministradas por um docente. 

- Seminários: cada pós-graduando(a) apresentará, individualmente, um seminário, com 

tema definido, a ser sorteado no primeiro dia de aula. A partir do tema do seminário, 

o(a) pós-graduando(a) elaborará um vídeo relacionado ao tema que será divulgado em 

rede social e apresentado no último dia de aula.  

- Atendimento clínico de crianças de 0-6 anos, cujo produto será a apresentação 

sistematizada de um caso, um por cada pós-graduando(a), no último dia de aula. 

 

6. Avaliação da Aprendizagem 

O(a) pós-graduando(a) será avaliado(a) quanto a: 

- Assiduidade, pontualidade e participação nas discussões (nota 0 a 10). 

- Atendimento clínico da criança, conforme os princípios da ética e da humanização, e 

os fundamentos da evidência científica e técnica apropriada (nota 0 a 10). 

- Seminário: eficiência na exposição do tema, baseada em: profundidade do estudo, 

material didático, postura e organização do tempo (40 minutos para apresentação e 20 

minutos para discussão) (nota 0 a 10). 

- Vídeo: conteúdo e formatação (nota 0 a 10). 

- Caso clínico: conteúdo, organização e qualidade da documentação (nota 0 a 10). 

 

7. Cronograma 

 

DATA Horário ATIVIDADE 

19/03 

9:00-

9:30 

Apresentação da disciplina e distribuição dos temas dos 

seminários 

9:30-

12:00 

Primeira infância – aspectos legais e desafios em saúde 

Evidências científicas em odontopediatria 

26/03 
8:00-

9:00 

Seminário - Cuidados de saúde bucal na primeira infância: 

educação e prevenção 

02/04 
8:00-

9:00 

Seminário – Anestesia local em Odontopediatria 

09/04 
8:00-

9:00 

Seminário - Uso de fluoretos na primeira infância 



 

 

16/04 
8:00-

9:00 

Seminário - Abordagem da cárie na primeira infância 

23/04 
8:00-

9:00 

Seminário - Terapia pulpar de dentes decíduos 

30/04 
8:00-

9:00 

Seminário - Defeitos de desenvolvimento de esmalte em dentes 

decíduos: etiologia, diagnóstico e conduta 

07/05 
8:00-

9:00 

Seminário - Diagnóstico e manejo da dor na primeira infância 

14/05 
8:00-

9:00 

Seminário - Prescrição de analgésicos e antimicrobianos em 

odontopediatria 

21/05 
9:00 -

11:00 

Apresentações - caso clínico e vídeos 

Avaliação da disciplina 
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