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I. IDENTIFICAÇÃO 

 
UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Odontologia 

 
CURSO: ODONTOLOGIA 

 

DISCIPLINA: Diagnóstico Bucal II  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 64 HORAS 

Período: 4º 

SEMESTRE: 2º  

TURNO: Matutino/ Vespertino 

Turma: total  

 
PROFESSOR:  
 Luciano Castro 

Maria Alves Garcia Silva 

Rejane Faria Ribeiro-Rotta 

Nádia do Lago Costa 

II. EMENTA: Introdução ao estudo do diagnóstico por imagem no atendimento de pacientes na clínica odontológica e sedimentação do 

conhecimento a respeito da normalidade da mucosa bucal, dos tecidos dentários e de suporte, visando a identificação, por meio do exame 

clínico e de exames complementares, de suas principais alterações. Compreensão e reflexão sobre a sintomatologia dolorosa, sobre a relação 

das condições sistêmicas de saúde e a saúde bucal, bem como sobre o impacto destas condições no atendimento ao paciente sob a 

perspectiva bio-psico-sócio-cultural.  Conhecimento e análise crítica dos critérios para indicação de exames por imagens. 

 
III. OBJETIVO GERAL: Realizar o exame clínico e os exames complementares visando a compreensão do processo diagnóstico das 

enfermidades em geral e do complexo bucomaxilofacial. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1-Cognitivos 

Compreender a importância do exame por imagem no contexto do diagnóstico; 

Compreender anatomia radiográfica bucomaxilofacial; 

Identificar os aspectos radiográficos das lesões dentárias e das estruturas de suporte dos dentes; 

Relatar os procedimentos e conclusões a respeito do processo saúde-doença do paciente; 

Compreender o processo da dor orofacial. 

2-Comportamentais-Atitudinais 

Comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, profissionais da área de saúde e outros indivíduos, grupos e organizações; 

Refletir sobre os padrões de ética e conduta profissional, e aplicar aqueles estabelecidos pelo código de ética odontológico em todos os 

aspectos da vida profissional; 

Reconhecer suas limitações e estar flexível para mudanças circunstanciais. 

3-Psicomotores 

Examinar o paciente de forma geral e sistêmica, atuando no contexto interdisciplinar da promoção de saúde; 

Identificar os principais problemas de saúde geral e do complexo bucomaxilofacial realizando procedimentos adequados para sua investigação; 

Esclarecer o paciente a respeito das suas condições de saúde identificadas no ato da avaliação clínica; 

Encaminhar o paciente para realização de exames complementares quando necessário, bem como para consulta de outros profissionais da 

saúde 

Integrar, no momento de atendimento ao paciente, os conhecimentos adquiridos a respeito do exame clínico e complementares. 



 
V. CONTEÚDO:  

Introdução ao estudo dos exames por imagem  

Histórico e Física da Radiação;  

Radiobiologia e radioproteção;  

Técnicas radiográficas; 

Anatomia radiográfica;  

Estudo das lesões dentárias e das estruturas de suporte; 

Estudo radiográfico dos tecidos dentários, do periodonto, da cárie dentária e da doença periodontal;  

Dor na clínica odontológica sob a perspectiva bio-psico-sócio-cultural – novos conceitos, neuroanatomia e fisiopatologia; 
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