Endodontia

programa do curso
Metodologia
Propiciar ambiente favorável ao desenvolvimento de habilidades didáticas, necessárias para
qualquer indivíduo inserido na sociedade.
Ética e Legislação Odontológica
Serão abordadas atividades da classe Odontológica dentro das noções gerais de interesse
do cd na prática profissional em relação às leis penais cíveis, trabalhistas, administrativas,
tributárias e éticas.
Bioética
Os princípios gerais de valores, moral, ética e código de ética profissional, bem como saúde e
ética. As normas de pesquisa em saúde serão abordadas e conceituadas. Comitê de ética na
pesquisa: princípios e objetivos.
Ciências básicas
Estudo dos tecidos que compõem o dente e a região peridental. Estudo do processo de reparo
após tratamentos endodônticos conservadores e radicais. O aluno deverá identificar os elementos
que compõem os tecidos dentais e do periodonto e, conhecer suas funções.
Ciências básicas aplicadas à Endodontia
Estudo dos sinais e sintomas de interesse endodôntico. Estudo das enfermidades da polpa e de
sua extensão aos tecidos de sustentação do dente. Processo inflamatório.
Endodontia Laboratorial
Estudo da morfologia da cavidade pulpar, de técnicas de abertura, de preparo e de obturação do
sistema de canais radiculares de todos os grupos dentais. Estudo dos instrumentais de uso
endodôntico e suas aplicações na prática diária.
Clínica de Endodontia Especializada
Procedimentos pré-operatórios. Condutas clínicas habituais e condutas clínicas diferenciadas.
Técnicas cirúrgicas. Procedimentos cirúrgicos básicos. O aluno deverá adquirir conhecimentos
científicos para o embasamento de suas atividades clínicas.
Monografia
Apresentação dos trabalhos (monografias).

Emergências Médicas
Aprimorar e detalhar os conhecimentos obtidos durante a formação acadêmica e deixar o cirurgião
dentista apto a diagnosticar situações de risco e emergências médicas em consultório

trabalho de conclusão de curso
Monografia.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Neste curso, a teoria e a prática têm um equilíbrio perfeito para que você aproveite a melhor
formação. Aqui você terá muita prática em pacientes para se tornar um profissional extremamente
qualificado em endodontia.

