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PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Odontologia
Disciplina: Endodontia I

Carga Horária: 60h/a

Professoras: Adriana A. Depieri, Patrícia Ruiz Spyere.

2. EMENTA:
Estudo dos Princípios básicos em Endodontia. Análise da morfologia dental interna.
Análise do preparo biomecânico em Endodontia: meios químicos, físicos e
mecânicos. Explicitação do uso de medicação intra-canal e do processo de
obturação dos canais radiculares. Apreciação das técnicas para tratamento da
Biopulpectomia e Necropulpectomia. Investigação sobre a etiologia, diagnóstico e
tratamento das lesões pulpares, apicais e periapicais. Aplicação de noções de
instrumentação com limas de níquel-titânio

3. OBJETIVOS:
Geral:
Identificar os princípios básicos da Endodontia no tocante ao diagnóstico e
tratamento das alterações pulpoperiaipicais.
Específicos:
- Descobrir a fundamentação filosófica do tratamento endodôntico;
- Identificar os princípios básicos da Endodontia;
- Interpretar a morfologia da câmara pulpar em cada grupo dental;
- Descobrir as técnicas de acesso endodôntico;
- Distinguir os instrumentos endodônticos e suas indicações de uso;
- Identificar as etapas da terapia endodôntica;
- Descobrir a técnica de preparo químico-mecânico dos canais radiculares;
- Distinguir os tipos de medicação intracanal e suas indicações;
- Descobrir o método para obturação dos canais radiculares;
- Distinguir os casos de sucesso dos de insucesso endodôntico e indicar o
retratamento endodôntico;
- Aplicar as técnicas aprendidas em dentes artificiais.
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4. UNIDADES E CONTEÚDOS:
Unidade 1: Princípios básicos em Endodontia.
1.1 Filosofia do tratamento endodôntico.
1.2. Etiologia das alterações pulpoperiapicais.
1.3. Tratamento endodôntico conservador.
1.4. Tratamento endodôntico radical.
1.5. Biopulpectomia.
1.6. Necropulpectomia.
Unidade 2: Moroflogia interna dental.
2.1 Câmara pulpar.
2.2 Canal radicular.
2.3 Forame apical.
2.4 Classificação dos canais radiculares.
2.5 Morfologia interna do grupo dos incisivos.
2.6. Morfologia interna do grupo dos caninos.
2.7.Morfologia interna do grupo dos pré-molares.
2.8. Morfologia interna do grupo dos molares.
Unidade 3: Instrumental endodôntico.
3.1. Instrumental de isolamento.
3.2.Instrumental de acesso endodôntico.
3.3. Instrumental de instrumentação
3.3.1. Partes dos instrumentos;
3.3.2.Estandardização dos instrumentos de aço inoxidável,
3.3.3. Instrumentos de níquel-titânio.
3.4. Instrumental para medicação intracanal.
3.5. Instrumental para obturação do sistema de canais radiculares.
Unidade 4: Fases do tratamento dos canais radiculares.
4.1. Cirurugia de acesso endodôntico.
4.2. Preparo químico-mecãnico.
4.3. Odontometria.
4.4. Irrigação.
4.5. Medicação intracanal.
4.6. Obturação do sistema de canais radiculares.
Unidade 5: Treinamento laboratorial.
5.1. Acesso endodôntico.
5.2. Preparo químico-mecãnico.
5.3. Odontometria.
5.4. Medicação intracanal.
5.5. Obturação do sistema de canais radiculares.
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5 . A RT I C U L A Ç Ã O C O M O U T R A S D I S C I P L I N A S D O C U R S O
(INTERDISCIPLINARIDADE)
A disciplina de Endodontia se integra às disciplinas ofertadas no ciclo básico do
Curso, tais como Patologia Geral, Patologia, Histologia Bucal, Fisiologia
Humana, Anatomia Humana II, entre outras, na medida em que aplica os conceitos
nelas aprendidos para o estudo das alterações pulpoperiapicais. Também se
interrelaciona às disciplinas clínicas tais como a Endodontia II e Estágio
Supervisionado em Clínica Integrada I e II, por abranger o conteúdo teórico e
oferecer treinamento laboratorial necessários para essas disciplinas.

6. METODOLOGIA:
Aulas teóricas: presenciais em sala de aula com estudo de textos, debate,
exploração de slides, trabalhos individuais sob forma de exercícios e em grupos,
seminários e relatórios.
Aulas práticas: serão realizadas nos laboratórios de saúde existentes nas
dependências da instituição. Os alunos deverão estar munidos dos equipamentos
de biossegurança tais como: jaleco (branco de mangas compridas), luvas,
máscaras, gorros e luvas descartáveis para as atividades práticas laboratoriais.

7. RECURSOS INSTRUCIONAIS:
Sala de aula teórica; laboratório; Projetor de multimídia; Quadro branco e canetas;
material de leitura.

8. AVALIAÇÃO:
8.1. Critérios institucionais de avaliação:
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NOTA 1 (N1)
a) 1°Prova: 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas
b) Trabalhos em grupo e individuais

NOTA 2 (N2)
a) 2°Prova: 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas
b) Trabalhos em grupo e individuais
MÉDIA FINAL
Média Final = Média aritmética das menções obtidas na Nota1 e Nota2.
N1 + N2 = ≥ 6,0
2
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter 6.0, ter pelo menos
75% de freqüência. Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para
aprovação, poderão fazer prova substitutiva ao término do período, envolvendo
os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo. Essa avaliação
substituirá a menor nota ou, ainda, poderá ser usada para adquirir notas, no caso
de ausência dos alunos em alguma das provas bimestrais.
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8.2. Valor das estratégias avaliativas:
Nota 1 (N1):
Avaliação escrita (60%) + Trabalhos individuais (10%) = 7,0 pontos
Atividades Práticas / Laboratoriais (30%) = 3,0 pontos
Total: 10,0 pontos.
Nota 2 (N2) para a turma que não participará do seminário integrativo:
Avaliação escrita (50%) = 5,0 pontos
Atividades Práticas / Laboratoriais (50%) = 5,0 pontos
Total: 10,00 pontos
Nota 2 (N2) para a turma que participará do seminário integrativo:
Avaliação escrita (40%) = 4,0 pontos
Atividades Práticas / Laboratoriais (40%) = 4,0 pontos
Seminário Integrativo (20%) = 2,0 pontos
Total: 10,00 pontos
OBS:
1. A nota do laboratório será gerada por meio de média dos conceitos
alcançados diariamente nas atividades práticas. Nessas, serão
avaliados a conduta, o material, o embasamento teórico e o
procedimento (de acordo com os critérios apresentados nas normas da
disciplina).
2. A nota dos trabalhos individuais será gerada por avaliação do
portifólio (exercícios) entregue pelo discente e por outros trabalhos
solicitados.
3. Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para aprovação
poderão fazer prova teórica substitutiva ao término do período,
envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo.
OBS: A prova substitutiva SOMENTE substituirá a nota da avaliação
teórica da menor média alcançada (N1 ou N2), que será acrescida da nota
das atividades práticas laboratoriais alcançadas na respectiva nota (N1
ou N2).

9. BIBLIOGRAFIA
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LEONARDO, M. R. Tratamento de canais radiculares: avanços tecnológicos.
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2015.
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10. PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
Aula

01

02

03

04

05

06

07

Data

16/02/2016

23/02/2016

01/03/2016

03/03/2016
(5ª feira)

08/03/2016

Conteúdo

Estratégias

Atividades extra-classe

Apresentação dos
professores, do plano de
ensino, das normas da
disciplina, do manual de
laboratório e
disponibilização de
material.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Xerocar o material para o
estudo dirigido.

Estudo dirigido:
Princípios Básicos em
Endodontia.

Metodologia
ativa: leitura do
material,
discussão em
grupos
e
debate.

Resumir
debate.

Fundamentação
filosófica do tratamento
endodôntico.

Exposição oral
e projeção de
slides

Leitura do capítulo 8 do
livro: Endodontia e técnica
(Lopes e Siqueira Jr.).

Morfologia interna
dental.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Portfólio sobre anatomia
dental interna.
Leitura do capítulo 6 do
livro: Endodontia: técnicas
e fundamentos (Soares e
Goldberg).

Instrumental
endodôntico.

Exposição oral,
projeção
de
slides.

Portfólio
sobre
instrumental.
Leitura do capítulo 9 do
livro: Endodontia e técnica
(Lopes e Siqueira Jr.).

os

tópicos

do

10/03/2016
(5ª feira)

Cirurgia de acesso
endodôntico.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Portfólio sobre cirurgia de
acesso.
Leitura do capítulo 7 do
livro: Endodontia: técnicas
e fundamentos (Soares e
Goldberg).

15/03/2016

Preparo químicomecânico dos canais
radiculares.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Portfólio sobre PQM.
Leitura do capítulo 10 do
livro: Endodontia e técnica
(Lopes e Siqueira Jr.).
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08

17/03/2016
(5ª feira)

Substâncias químicas
empregadas no PQM /
Medicação intracanal.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Portfólio sobre MIC.
Leitura dos capítulos 13 e
14 do livro: Endodontia e
técnica (Lopes e Siqueira
Jr.).
Portfólio sobre obturação.
Leitura do capítulo 11 do
livro: Endodontia: técnicas
e fundamentos (Soares e
Goldberg).
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22/03/2016

Obturação do sistema de
canais radiculares.

Exposição oral
e projeção de
slides.
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24/03/2016
(5ª feira)

Montagem de troquéis.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.
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29/03/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

12

05/04/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

13

12/04/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

14/04/2016

Seminário Integrativo
(Turma 680502)

Apresentação
em grupo.

Resumir os
apresentados.

19/04/2016

Avaliação bimestral

Prova escrita.

Entrega e discussão da
prova / Revisão do
conteúdo.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Estudar
revisado.

14

15

26/04/2016

seminários

Procurar as questões da
avaliação
que
geraram
dúvidas.
o

conteúdo

16

03/05/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

17

10/05/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

17/05/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

19

24/05/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

20

31/05/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

21

07/06/2016

Treinamento
laboratorial.

Atividade
p r á t i c a
laboratorial.

Anotação no manual do
laboratório
sobre
a
atividade realizada.

18

1

14/06/2016

Avaliação bimestral.

Prova escrita.

Procurar as questões da
avaliação que geraram
dúvidas.

23

21/06/2016

Entrega e discussão da
prova / Revisão do
conteúdo.

Exposição oral
e projeção de
slides.

Estudar
revisado.

24

28/06/2016

Prova substitutiva.

Prova escrita.

22

o

conteúdo

* As informações contidas neste plano de ensino podem ser modificadas, de acordo com a necessidade da
disciplina e da Instituição, sendo essas transmitidas aos interessados (alunos, professores e direção).
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