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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

DISCIPLINA DE PATOLOGIA BUCAL
CODIGO E NOME DA DISCIPLINA:
PTL 7003 Patologia Bucal
PROFESSORES DA DISCIPLINA:

lll llli ll : ::: :: i:::: ::: :::: :? : :::f ; :::lll:lll«;== "'':'-:"'-""'Aulas práticas: - . 1 ''''-'--'
Turma A: quintas-feiras, 14:20 às 16:50 hs, local: Laboratório de microscopia do curso de
Odontologia;

Turma B: segundas-feiras, 14:20 às 16:50 hs, local: Laboratório de microscopia do curso de
Odontologia;

Turma C: quartas-feiras, 08:20 às 10:50 hs, local: Laboratório de microscopia do curso de
Odontologia.;

Em função de possíveis feriados nestes dias, as aulas deverão ser repostas em horário aser combinado.

DEPARTAMENTO:
PTL - Patologia

FASE:
4a.

CARGA HORÁRIA:

PRE-REQUISITOS:
PTL 7002 -- Patologia Geral
MOR 5106 - Histologia Buco-Dental

LOCAL:

Aulas teóricas: Salas 903 e 911

rso de Odontologia
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l

Odontologia

Doenças imunomediadas. Doenças das glândulas salivares. Lesões pigmentadas. Neoplasias malignas dos maxilares.

desenvol= men deve doencas hucjlls e do comp exo maxila-mandibular;das diversas doenças bucais e do complexo maxila-mandibular, bem como

: :ll:111111111:iKH;gglEI :llhi:==r::': : iâ : :===:==::.
e Os acae reabi itaçãcOSc! pacientes portadores de taistdizançasde expressões e termos técnicos adequados, de acordo com as normas do Português,

respeitando parâmetrosdeética e confidencialidade; . . , . :.. .--z:xv-:- J divulga''ãocientífica
Os acadêmicos devem estar preparado?

os métodos de processame

gnóstico bucal.
Métodos de diagnóstico l e Conhecer os métodos clínicos e laboratoriais de diagnóstico em Patologia. l 06
em Patologia e CONTEUDO

Principais processos de l e CONTEUDO: Cárie Dental;acessos de destruição da estria.ura dentária após o desenvolvimento (Atrição e 06
destruição denlérj! ..

e
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Unidade lll:

Pulpopatías
Unidade IV:

Periapicopatias

e Identificar as pulpopatias e suas possíveis implicações
plásica e Calcificações pulpares.

e Identificar as periapicopatias agudas e crónicas e suas possíveis implicações
os periapicais; Granuloma periapical; Cisto radicular e Celulite facial.

e Conhecer a etiopatogênese dos mistos e pseudocistos que acometem dos ossos ma>cilares e tecidos moles da
cavidade bucal;

e Conhecer os principais cistos e pseudocistos que acometem dos ossos maxilares e tecidos moles da cavidade

e Distinguir os cêstos entre si e entre outras doenças de características semelhantes:

e Relacionar os aspectos clínicos e radiográficos dessas entidades com suas características histopatológicas;
B Conhecer o comportamento biológico dos cistos, com vistas ao tratamento, prognóstico e preservação.
e CONTEÚDO: Cistos Odontogênicos (Cistos Radiculares; Cinto Residual, Casto Paradental; Cisto Dentígero; Cinto
de Erupção; Casto OdontogêDico Ortoceratinizado; Cisto Periodontal Lateral); Cistos intraósseos (Cisto do Ducto
Nasopalatino); Pseudocistos (Cisto Ósseo Aneurismático; Cisto Ósseo Simples -- Traumático; Defeito Ósseo de
Stafne); Cêstos de Tecidos:Moles (Cêstos do recém-nascido; Cisto Nasolabial; Casto Epidermóide / Dermóide;
g!!e..gg Dueto T reoglosso; Cisto Linfoepitelial). ' ''
e Conhecer a etiopatogênese dos tumores benignos odontogênicos e nã
e Conhecer os principais tumores benignos dos maxilares;
B Distinguir os tumores entre si e entre outras doenças de características semelhantes:
e Relacionar os aspectos clínicos e radiográficos dessas entidades com suas características histopatológicas;
e Conhecer o comportamento biológico dos tumores, com vistas ao tratamento, prognóstico e proservação.
B CONTEÚDO: Tumores Odontogênicos (Ameloblastoma; Tumor Odoritogênico Ceratocístico; Tumor
Odóntogênico Epitelial Calcificante ou Tumor de Pindborg; Tumor Odontogênico Cístico Calcificante ou Cisto de
Gorlin; Temor Odontogênico Adenomatóide; Fibroma Ameloblástico; Fibra-Odontoma Ameloblástico;
Odontoma; Mixoma Odontogênico; Cementoblastoma Benigno). Tumores não odontogênicos: Lesões de Células
Gigantes e Osteoma.
e Conhecer a etiopatogênese dos tumores de te
e Conhecer os principais tumores de tecido mole da cavidade bucal;
e Distinguir os tumores entre si e entre outras doenças de características semelhantes:

e Relacionar os aspectos clínicos e radiográficos dessas entidades com suas características histopatológicas;
e Conhecer o comportamento biológico dos tumores, com vistas ao tratamento, prognóstico e preservação.

H :ilsE a:i: :ia ixiis H ala
Linfangioma). ''' ' - '

8 Conhecer a etiopatogênese das principais doe

q nifestadas na cavidade bucal;

ucal;

04

10

Unidade V:
Cistos e pseudocistos da
cavidade bucal

10

Unidade Vl:

Tumores benignos dos
maxila res 10

Unidade Vll:
Tumores de tecido mole

10

Unidade Vlll:
Doenças Infecciosas 10
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enças de características semelhantes;
e Relacionar os aspectos clínicos dessas entidades com suas características histopatológicas;
e Conhecer o comportamento biológico das doenças infecciosas, com vistas ao tratamento, prognóstico.
e CONTEÚDO: Infecções Bacterianas (Sífilis; Tuberculose; Actinomicose); Infecções Fúngicas (Candidíases;
Paracoccidioidomicose; Histoplamose); Infecções Virais (Herpes Simples; Herpes Zoster; Citomegalovírus;
Epstein Barr Vírus; Vírus do j?!pijama Humano)

oes cancerizáveis e do câncer da cavidade bucal;

e Conhecer as principais lesões cancerizáveis e o carcinoma epidermóide de boca;
B Distinguir as doenças entre si e entre outras doenças de características semelhantes;
e Relacionar os aspectos clínicos dessas entidades com suas características histopatológicas;
e Conhecer o comportamento biológico das principais lesões cancerizáveis e do câncer da cavidade bucal, com
vistas ao tratamento, prognóstico.
B Sequelas do tratamento oncológico: seqüelas cirúrgicas e de radio e quimioterapia.

Carcinoma Verrucoso; Carcinoma Basocelular; Ceratoacantoma.
8 Conhecer a et opatogênese das principais lesões abro-ósseas dos maxilares;
e Conhecer as principais lesões abro-ósseas dos maxilares;
e Distinguir as doenças entre si e entre outras doenças de características semelhantes;
e Relacionar os aspectos clínicos e radiográficos dessas entidades com suas características histopatológicas;
e Conhecer o comportamento biológico das principais lesões abro-ósseas dos maxilares com vistas ao
tratamento e prognóstico.
© CONTEUDO: Fibroma ossificante central; Displ

e Conhecer a etiopatogênese das principais osteomielites dos maxilares;
B Conhecer as principais osteomielites dos maxilares;
e Distinguir as doenças entre si e entre outras doenças de características semelhantes;
e Conhecer o comportamento biológico das principais osteomielites dos maxilares com vistas ao tratamento e
prognóstico.
e CONTEUDO: Osteomielite com periostite proliferativa; Osteomielite crónica esclerosante focal; Osteomielites
supurativas aguda, crónica e crónica agudizada; Osteomielites induzidas por medicamentos .e
Osteorradionecrose.
e Conhecer a etiopatogênese das principais doenças imunomediadas da mucosa bucal;
e Conhecer as principais doenças imunomediadas da mucosa bucal;
e Distinguir as doenças entre si e entre outras doenças de características semelhantes;
e Conhecer o comportamento biológico das principais doenças imunomediadas da mucosa bucal com vistas ao
tratamento e prognóstico;
e Relacionar as doenças bucais com as alg! qções der'matológ cas

Unidade IX:

Doenças epiteliais
18

Unidade X:
Lesões Fibro-ósseas

07

Unidade Xl:
Osteomielites dos
M axila res

07

Unidade Xll:
Doenças imunomediadas

10
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Unidade Xlll:
Doenças das glândulas
saliva res

Unidade XIV:
Lesões pigmentadas
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ESTRATÉGIAS:
A)
Serão utilizadas aulas expositivas; projeção e discussão de casos clínicos; demonstração, interpretação, estudo e desenhos de lâminas histopatológicas;
discussão das avaliações teóricas.
O material de estudo (planos de aulas, artigos científicos e outras fontes bibliográficas recomendadas) será disponibilizado na página eletrânica (website)
do M00DLE da Disciplina.
Considerações importantes:
O horário de início da aula será rigorosamente obedecido
Chamadas serão efetuadas após cada intervalo de aula.
A interrupção das explicações, para observações e perguntas, será permitida e desejada, desde que com objetivos técnico-científicos.
É proibido fumar, comer e beber durante as aulas teóricas e práticas.
Telefones celulares deverão permanecer desligados durante todo o período das aulas.
Eventualmente, por questões técnicas e de cronograma da UFSC, o local e o período das aulas teóricas e práticas poderá ser mudado, desde que
comunicado previamente ao grupo ou ao representante de turma, em tempo hábil.

B) FREQUÊNCIA:
De acordo com o previsto na Resolução no. 017/CUn/97, de 30/09/1997, que regulamenta os Cursos de Graduação da UFSC, na seção 1, artigos 69 a 74
que reza sobre a Frequênciae Aproveitamento do aluno:
- $ 2e é "obrigatória afrequência às atívidades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75%
(setenta e cinco por cento) das mesmas".

$ 3g "...professor registrará a frequência, para cada aula, em formulário próprio...
- $ 4Q "...cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas"

#

C) AVALIAÇÃO TEOR CA:
Cada aluno será avaliado individualmente por meio de 02 (DUAS) provas teóricas, com conteúdo cumulativo, em datas pré-estabelecidas pela Disciplina
no início do semestre.
AS A VALIAÇÕES TEÓRICAS TERÃO PESO 7(SETE) NUM TOTAL DE IO(DEZ) PONTOS, CORRESPONDENDO A 70% NA COMPOSIÇÃO DA MEDIA DO ALUNO
NAQUELE SEMESTRE.
Eventualmente, por questões técnicas, o local e o horário das avaliações teóricas poderão ser alterados, desde que comunicado previamente ao grupo ou
ao representante de turma, em tempo hábil.

Considerações importantes

As questões das provas deverão ser respondidas com uso de caneta azul ou preta.
Questões respondidas a lápis não serão corrigidas e, consequentemente, receberão nota 0,0 (zero).
A interpretação das questões faz parte da prova.
Os alunos devem se expressar na língua portuguesa oficial, culta, utilizando termos técnicos adequados
Nenhum aluno poderá dar entrada ao ambiente da avalia

/
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Não será permitido ao aluno ausentar-se da

acompanhará o aluno durante o tempo que forjulgado necessário para resolução da mesma.
Os três últimos alunos deverão permanecer em sala até o término de todas as avaliações, dentro do limite de tempo estipulado (duas horas e trinta
minutos para as avaliações formais, vinte minutos para as avaliações rápidas).
Não será permitido o uso de bonés ou qualquer tipo de chapéu durante as avaliações.
LEIA ATENTAMENTE O ITEM DlQ}CA.A\ÍALl4ÇÃQ

D) A]ÍAIIAÇÃQ.EBÁ!!ÇA:

A avaliação prática será feita por critérios subjetivos e objetivos aplicados durante as atividades em sala de aula. Entre os critérios objetivos encontram-
se a avaliação de laudos de lâminas histológicas, apresentação de casos clínicos, testes realizados em sala de aula e l prova prática realizada no final doqPmPÇTrp

A DISCIPLINA SOLICITA QUE OS ALUNOS TRAGAM O PRINCIPAL LIVRO TEXTO INDICADO (NEWILB. B.W., DAM/\ D.D., AILE& GIU.; BOUQUOt J.E.'
FArOl.OG/.4 0R,4L EIUAX/LOFHC/HI. E/sevíer; R/o deJaneiro 200S.SÕSpJ PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS PRATICAS. . -

A PRIMEIRA NOTA PRÁTICA será obtida por meio das avaliações subjetivas e objetivas realizadas durante as aulas práticas.
A SEGUNDA NOTA PRATICA será obtida por meio das avaliações subjetivas e objetivas realizadas durante as aulas práticas e UMA PROVA PRÁTICA.
R MÉDIA 0AS NOTAS 0AS ATIV10AOES PRÁTICAS DO PERÍ000 TERÁ PESO 3(TRÊS) NUM TOTAL DE lO(DEZ) PONTOS, CORRESPONOEND0 A 30%o NA
campos/ÇÃo DA MÉD/A DO AluNO mAQurtESEmrs7xr. ' ' ' "' ' ' '' ' -''

As notas das avaliações práticas serão publicadas juntamente com as notas das respectivas avaliações teóricas.
Ava iaçoes práticas não poderão ser repetidas e o aluno que faltar a uma atividade prática sem justificativa médica ou jurídica receberá nota 0,00 (zero)

Considerações importantes

a) A nota mínima do semestre para aprovação é 6,0 (seis).
b) A frequência mínima para aprovação é de 75% do total de aulas.

C) AS NOTAS FINAIS E DEFINITIVAS serão arredondadas APÓS A REVISÃO DAS MESMAS, utilizando-se o sistema de arredondamento preconizado nela
UFSC. Ex: Nota 5,70 será publicada como 5,5; nota 5,75 será publicada como 6,0. ''' '--- '' '

d) Os alunos terão o direito de Solicitar revisão das PROVAS TEORlcAS E DA PROVA PRATICA, MEDIANTE PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTO própria,
utilizado pelo Departamento de Patologia, no período de até 48hs após a publicação das referidas notas, de acordo com a resolução ne017/Cun/97,emseuartigo73,parágrafol'. ' ' ''

e) NÃO CABERÁ SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DAS AyALIAÇOES SUBJETIVAS.
f). Casos omissos serão resolvidos mediante observância da legislação vigente na UFSC.
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E)

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas FINAIS de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma
nova avaliação nofinal do semestre. A nota anal do aluno será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parclaii
obtidas durante o semestre e a nota obtida na avaliação de recuperação, seguindo a resolução ng 017/Cun/97, no seu artigo 79, parágrafo 2'. Essa avaliação
terá conteúdo cumulativo, e será executada em datas pré-estabelecidas pela Disciplina no início do semestre.

4VUZ.iAÇÕESAQ: OfÜCÓiP$W $®
lg nota teórica (70% da nota
le nota prática: Atividades desenvolvidas nas aulas
práticas (30% da nota)
2g nota teórica (70% da nota)

Prova prática (15% da nota)2g nota prática
Atividades desenvolvida.s nas aulas

lg ':$ AVALIAÇÃO DO
SEMESTRE

kZX rWH tl.DO SE7WE57R

ARITMÉTICA DASMEDIA
AVALIAÇOES DODUAS

SEMESTRE
Caso o aluno obtenha nota
entre 3,0 e 5,5 (e frequência de
75%), ele terá direito a PROVA
DE RECUPERAÇÃO

DO SEMESTRE E DA NOTA DA
PROVA OE RECUPERAÇÃO

2e AVALIAÇÃO DO
SEMESTRE

F) NOVA AVALIAÇÃO:
No caso ae impossibilidade da realização da(s) avaliação(ões) teórica(s) na(s) data(s) previamente estabelecida(s), o aluno deverá justificar sua
impossibilidade POR ESCRITO, em documento encaminhado à Disciplina de Patologia Beical e devidamente protocolado no Departamento de Patologia.
Tal documento terá seu mérito analisado pelos professores da Disciplina e, se necessário, o caso será levado para discussão junto ao colegiado do
Departamento de Patologia e/ou do Curso de Graduação em Odontologia, que irão deferir ou não a solicitação realizada pelo.aluno. Em caso de
deferimento, a data e o horário para realização da(s) PROVA(S) DE SEGUNDA CHAMADA está prevista no cronograma e será realizada posteriormente a
realização da terceira avaliação teórica.
Casos omissos serão resolvidos mediante observância da legislação vigente na UFSC.



Patologia Bucal PTL 7003 página 9

Data Aula D/a turmas

  Prática 2a B

31/07

01/08

Teórica

Prática =
A+B+C

C

02/08

03/08

Prática

Teórica =
A

A+B+C

06/08 Prática 2a B
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20/08 Prática 2g B

21/08 teórica 3ê A+B+C

22/08 Prática @ C

23/08 Prática 5a A

24/08 Teórica 6a A+B+C

llla8 Prática 2a B

28/08 Teórica 3a A+B+C
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Prof Elena / Daltoé / Liliane

Prof Liliane

Prof Elena / Liliane
contratar

Prof Elena / Lilíane

Prof Líliane/ Prof Daltoé

Liliane / Prof Daltoé / Prof a
contratar

Todos

Prof Liliane / Elena / Daltoé

Prof Lil.gane/ Prof a contratar/
Elena

Todos

Todos

Profa Elena

Todos

Todos

Profa Elena

l0/09

11/09

12/09

13/09

14/09

17/09

18/09

19/09

20/09

21/09

24/09

26/09

28/09

Prática

Teórica

Prática

Prática

Teórica

Prática

Teórica

Prática

Prática

Teórica

Prática

Teórica

Prática

Prática

Teórica

2a

3g

4g

5a

6a

2a

3g

41

5g

6g

2g

3a

4a

5a

6a

B

A+B+C

C

A

A+B+C

B

A+B+C

C

Cintos Odontogênicos e não-odontogênicos

.Tumores de tecidos moles

Cêstos Odontogênicos e não,odontogênicos

Cêstos Odontogênicos e não-odontogênicos

/ Prof a

/ Daltoé

Tumores de tecidos moles

Tumores de tecidos moles

Revisão de conteúdo programático

Tumores de tecidos moles

Tumores de tecidos moles

la PRIMEIRA AVALIAÇÃO TEORICA

FIXAÇÃO DO APRENDIZADO

Fatores Etiológicos do câncer dezboca

FIXAÇÃO DO APRENDIZADO

FIXAÇÃO DO APRENDIZADO

.Doenças Epiteliais l
Doenças Infecciosas l

A

A+B+C

B

A+B+C

C

A

A+B+C
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01/10 Prática 2a B

02/10 Teórica 3a A+B+C

03/10 Prática @ C

04/10 Prática 5a A

05/10 Teórica 6a A+B+C

08/10 Prática 2a B

09/10 Teórica 3a A+B+C
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22/10 Prática 2g B

23/10 Teórica 3a A+B+C

24/10 Pratica 4a C

25/10 Pratica 5a A

26/10 teórica 6g A+B+C

29/10 Prática 2a B

30/10 Teórica 3a A+B+C

31/10 Pratica 4a C
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Total: 18 semanas de aula

Prosa. Dra. Elena Riet Correm Rivero Prof. Dr. Prata contratar Modelo Siqueira

Aprovado na Reunião do Colegiado do p'rl em ..J.J.iAptovado 'ad roforondum'

Prof.e Claudia Regida'dos'Sàhtói
Chefe do Departamento de Patologia

Portaria ne 246/2017/GR

14/11 Pratica 4a C

15/11 Pratica 5a A

16/11 Teórica 6e A+B+C

19/11 Pratica 2g B

20/11 Teórica 3a A+B+C

21/11 Pratica 4g C


