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II. EMENTA:   
A disciplina Patologia Bucal ensina a etiopatogenia, com ênfase nas aspectos microscópios e moleculares , das mais prevalecentes doenças 
bucais.Estudo da doneça Cárie e suas implicações no complexo dento-alveolar.Relação cárie e doença pulpar;estudo das doenças periapicais 
(inflamatórias e outras );relação biofilme e doenças periodental;estudo de lesões císticas de origem odontogênica e não odontogênica; estudo 
das lesões de natureza inflamatória proliferativa (processos proliferativos não neoplásico);estudo das lesões que acometem as glândulas 
salivares;estudo de tumores odontogênico e não odontogênico ;estudo das  lesões e condições cancerizáveis,estudo das neoplastias benignas 
e malignas da boca (câncer bucal );principais patologias orais como manifestação de doenças sistêmicas. 

 
III. OBJETIVO GERAL: 
 O curso de Patologia Bucal tem como objetivo principal ensinar os aspectos etiopatogênicos e microscópios das principais doenças 
encontradas na região bucomaxilofacial.Os alunos são incentivados a conhecer e desenvolver a correlação  entre os sinais e sintomas clínicos 
com aspectos microscópios,adquirindo conhecimentos que permitem realizar o diagnóstico correto dessas lesões  

 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Ao final do programa o aluno terá que ter conhecimento  terórico-prático básico sobre etiopatogênese e as características microscópicas das 
doenças bucais mais prevalecentes no complexo dentomaxilofacial; 
Habilidade para manuseio e capacidade para avaliar uma lâmina histopatológica de lesões básicas como,por exemplo, de um cisto de origem 
inflamatória; 
Competência para interpretar um laudo antomopatológico e realizar o diagnóstico microscópio de lesões consideradas mais freqüentes na 
clínica odontológica; 
Desenvolver nos alunos uma consciência crítica e criativa ,capacitando o aluno para um aprendizado consciente e, sobretudo ,com 
fundamentação teórica das diferentes doenças que acometem a boca e com habilidade para realizar a investigação destes conteúdos nas 
fontes literárias e banco de dados disponíveis. 

 

 
V. CONTEÚDO:  
Patologia da Cárie 
Patologia Pulpar 
Patologia da Periápice 
Patologia do Periodonto 
Processos Proliferativos Não Neoplásicos 
Cistos Odontogênicos e Não Odontogênicos 
Tumores Odontogênicos I 
Tumores Odontogênicos II 
Desordens Potencialmente Malignas 
Tumores Benignos 
Carcinogênese I 
Carcinogênese II 
Neoplasias Malignas 
Patologia das Glândulas Salivares 
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