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I. IDENTIFICAÇÃO
UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA
CURSO: ODONTOLOGIA
DISCIPLINA :CLÍNICA INFANTIL II
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 64 horas
Período: 8º
SEMESTRE: 2º
PROFESSORES:

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4 horas
TURNO: matutino/vespertino
Turma: Total

Aureo Honorato e Melo
Cerise de Castro Campos
Cláudio de Góis Nery
Flávia Aline Silva Jesuíno
Geovanna de Castro Morais Machado
Ilda Machado Fiuza Gonçalves
José Valladares Neto
Lílian de Fátima Guedes Amorim
Liliani Aires Cândido Vieira
Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa
Marcos Augusto Lenza

II. EMENTA: Atendimento clínico odontológico a crianças de 3 a 12 anos
III. OBJETIVO GERAL: Capacitar o estudante para os conhecimentos e habilidades essenciais requeridos á atenção odontológica
educativa ,preventiva e curativa a crianças de 0 a 12 anos ,fundamentada na humanização , na ética e no conhecimento científico

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Observar profissionalismo no relacionamento com a criança , sua família e equipe odontológica;
Executar adequadamente os exames clínicos odontológicos ;
Identificar as fases de crescimento e desenvolvimento da criança , seu aspectos emocionais frente ao atendimento odontológico,bem como
aspectos de normalidade e anormalidade da sua cavidade bucal (tecidos , moles ,dente,oclusão);
Favorecer atividades educativas e preventivas em todas as sessões de atendimento da criança ;
Saber planejar o atendimento odontológico da criança fundamentando-se em evidências científicas e em análises de riscos e benefícios;
Executar o tratamento odontológico planejado observando o rigor da técnica e o respeito á criança e sua família ;
Direcionar o comportamento da criança durante o tratamento odontológico segundo técnicas comunicativas , não farmacológicas;
Participar da equipes multidisciplinares de atenção á saúde da criança ;

V- CONTÉUDO
Anestesia local em crianças
Cariologia -diagnóstico e prevenção
Cirurgia em odontopediátria
Comportamento de crianças durante atendimento odontológico
Crescimento e desenvolvimento da criança
Doenças periodontais em crianças
Época ideal do tratamento ortodôntico
Exame ,diagnóstico e plano de tratamento das más oclusões
Hábitos bucais deletérios
Mantenedores de espaço
Ortondontia interceptativa nas dentaturas decídua e mista
Prescrição de analgésico,anti-inflamatórios e antibióticas na faixa etária pediátrica
Pulpotomia e pulpectomia em dentes decíduos
Relacionamento profissional-paciente
Restauração de dentes decíduos
Traumatismo na dentição decídua
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