
 

 

  
  

TÓPICOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA: ODONTOPEDIATRIA  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO  

Nome da disciplina: TÓPICOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA: ODONTOPEDIATRIA 

Carga horária total: 32 horas (02 créditos)  

Categoria: Optativa 

Nível: Mestrado e doutorado 

 

 

2 – OBJETIVOS: Analisar criticamente as evidências disponíveis sobre temas relacionados à 

odontopediatria, e aplicá-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 – 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.  

 

 

5 - CONTEÚDO 

Primeira infância – aspectos legais e desafios em saúde. 
Evidências científicas em odontopediatria. 
Cuidados de saúde bucal na primeira infância: educação e prevenção. 
Anestesia local em Odontopediatria. 
Uso de fluoretos na primeira infância. 
Abordagem da cárie na primeira infância. 
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. 
Caso clínico e vídeos. 
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