
 

 

 

 EDITAL 002/2022.2 

 
 SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS 

 
PPG - ESPECIALIZAÇÃO EM CIRUGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS 

 
 
1. PREÂMBULO 
 

1.1 A Coordenação dos Programas de Pós-Graduação da UNIFUTURO, comunica a abertura de Edital de Seleção 
para o Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais a partir da sua matriz, localizada 
na Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2, Tambiá, João Pessoa-PB, 58020-500, sendo criado por meio da 
Resolução CONSU nº 53 de 19 de julho de 2019, a qual dispõe sobre a criação do Curso de Pós-Graduação lato 
sensu de Especialização em CIRURGIA E  TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAIS (PGCTBMF) das 
FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL UNIFUTURO.  

 
Dados de Credenciamento da IES: Portaria Número 107 em 18.01.2008 com Data de Publicação em 21.01.2008 no 

D.O.U.  

 

1.2 Informações sobre a PGCTBMF (Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais) 
podem ser obtidas por meio da página eletrônica do programa em www.unifuturo.edu.br, no endereço Rua 
Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2 - Tambiá, João Pessoa – Paraíba, Brasil, CEP.: 58020-500, Secretaria da 
Coordenação da Pós-graduação ou pelo telefone 83 99691.9526. 

  
 
2. DO NÚMERO DE VAGAS, DURAÇÃO E INVESTIMENTO 
 
2.1 Serão oferecidas para esta seleção o número máximo de 12 (doze) vagas por turma e o mesmo terá duração de 

27 (vinte e sete) meses; 
 
2.2 Haverá a disponibilidade para o preenchimento de vagas para até de 2 (duas) turmas nesta seleção, sendo esta 

composta de 12 (doze) alunos cada; 
 
2.3 O investimento será de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais. 
 
 
3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 

3.1 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer este Edital e certificar-se de que 
preencherá todos os requisitos exigidos para o curso, em caso de aprovação.  
 
3.2 As inscrições para o processo seletivo de candidatos(as) ao curso de Especialização em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofaciais, deverão ser efetuadas por meio da página eletrônica do programa em 
www.unifuturo.edu.br; no endereço Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2 - Tambiá, João Pessoa – 
Paraíba, Brasil, CEP.: 58020-500, Secretaria da Coordenação da Pós-graduação ou pelo telefone 83 
99691.9526, utilizando-se uma das seguintes formas:  
 
3.2.1 Pelo interessado ou por seu procurador, devidamente constituído, nos dias úteis do período de 
31/10/2022 a 09/12/2022, nos horários de 08h30min às 18h00min nos endereços que constam no item 1.2 ou 
em qualquer horário por meio eletrônico. 

 
3.3 O(A) candidato(a) só poderá efetuar uma única inscrição e a Instituição Formadora somente aceitará a 
documentação completa, conforme exigência contida neste edital, enviada no formato anunciado no item  

http://www.fcuonline.com/
http://www.fcuonline.com/


 

 

 
3.4 A aceitação do pedido de inscrição do candidato está condicionada ao envio de todos os documentos a 
seguir discriminados por meio eletrônico através do link: https://unifuturo.edu.br/portal/curso-
interna.php?id=3532 
 

a) Dados cadastrais exigidos no ato da inscrição no site do Programa (link acima), devidamente 
preenchidos; 

b) Cópia da Cédula de Identidade profissional do Cirurgião Dentista ou Protocolo de Inscrição junto ao 
CRO de sua localidade;  

c) Cópia do diploma do Curso de Graduação em Odontologia ou declaração de colação de grau; 

d) Comprovante de residência; 

e) Cópia atualizada do Curriculum Vitae ou Lattes do CNPq; 

f) Documentação comprobatória de validação/ reconhecimento de diploma estrangeiro, quando for o 
caso. 

 
3.5 poderão inscrever-se no processo seletivo para o curso de especialização, candidatos (as) que já 
concluíram o curso de graduação em Odontologia no território brasileiro e curso de Graduação em 
Odontologia no exterior com a devida documentação comprobatória de validação / reconhecimento por 
Instituição Formadora do Brasil; 
 
3.6  O valor da taxa de inscrição para esta seleção será de R$ 60,00 (sessenta reais) 
 
 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

4.1 O processo de seleção para o Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, 
compreenderá três etapas: 
 

 Envio de documentação completa e em conformidade com as solicitações deste edital; 

 Prova teórica; 

 Exame curricular.  
 

4.2. Cada etapa do processo será coordenada por uma Comissão de Seleção, indicada pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, composta por professores do 
Programa.  

 
4.3. As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do item 4.4 deste edital.  

 
4.4 Da Prova de Seleção da Especialização e Exame Curricular:  
 

4.4.1 Prova objetiva de conhecimentos: 
 
a) A prova objetiva conterá 50 (cinquenta) questões objetivas e de múltipla escolha específicas (Conteúdo 
– ANEXO I), atribuindo-se a mesma a nota máxima 10 (dez); 
b) A prova será feita pelo (a) candidato (a), utilizando-se através de plataforma on-line, sendo 
disponibilizado o link de acesso ao candidato no momento da prova, não sendo permitida a interferência 
ou a participação de outras pessoas. O candidato que apresentar justificativa de necessidade por condição 
especial, em função de deficiência que o impossibilite momentaneamente ou permanentemente a 
realização da mesma, mas que não inviabilize o exercício da atividade profissional especializada, poderá 
realizar prova presencial escrita, no endereço Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2 - Tambiá, João 
Pessoa – Paraíba, Brasil, CEP 58020-500, conforme agendamento. 
c) A prova objetiva será realizada através da plataforma on-line, sendo disponibilizado o link de acesso ao 
candidato no momento da prova, no dia em que for formalizado o agendamento; 
d) O candidato deverá ter no mínimo 60% de acertos na prova objetiva para ser considerado apto ao exame 
curricular. 



 

 

 
4.4.2. Exame curricular: 
 
a) O candidato só terá o curriculum examinado em caso de obtenção de 60% de acertos nas questões de 
múltipla escolha da prova objetiva; 
b) O curriculum será examinado por docentes do referido Programa de Pós-Graduação; 
c) A nota máxima atribuída ao Curriculum será a nota 10 (dez); 
d) Os critérios considerados para efeito de pontuação são: experiência em estágio na área da Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofaciais e demais áreas da Odontologia; número de publicações científicas na área 
da Odontologia (resumos publicado em anais, artigos publicados, capítulo de livro, livro publicado; 
participações em atividades científicas (congressos, conferências etc.). 
 
4.4.3. Da classificação: 
 
a) A classificação final de cada candidato (a) à Especialização se dará em ordem decrescente pela pontuação 
da soma das notas obtidas na Prova Objetiva + Exame Curricular, dividindo-se por 2, chegando-se a nota 
final do candidato; 
b) Caso ocorram desistências de candidatos (as) selecionados (as), serão chamados a ocupar as vagas 
remanescentes outros (as) candidatos (as) aprovados (as); 
c) Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: primeiro, maior 
experiência em estágio na área da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais; segundo, maior número de 
publicações científicas na área da odontologia; terceiro, maior participação em atividades científicas 
(congressos, conferências etc.). O curriculum será utilizado pelos examinadores para obtenção das 
informações a serem analisadas para o critério desempate. 
 

4.5 Da divulgação da seleção:  
 

a) Os(as) candidatos(as), poderão consultar o resultado do processo de seleção a partir do dia 27 de 
dezembro de 2021, no site: www.unifuturo.edu.br ou diretamente na Coordenação do Programa de pós-
Graduação em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais na Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2 - 
Tambiá, João Pessoa – Paraíba, Brasil, CEP 58020-500, Secretaria da Coordenação da Pós-Graduação ou pelo 
telefone 83 9691.9526. 
 
 

4.5.2. Das obrigatoriedades para obtenção do título de Especialista:  
 

 O Pós-Graduando deverá obrigatoriamente ao final do Curso apresentar artigo de Pesquisa científica, Caso 
Clínico ou Relatório Técnico realizado durante a sua formação especializada em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofaciais, o qual será submetido a apresentação e banca examinadora, considerando a resolução 
nº 63/2005 do Conselho Federal de Odontologia; 

 A formatação dos trabalhos de conclusão deve seguir as orientações contidas no Manual de Orientações 
da Unifuturo; 

 O Pós-Graduando terá a contribuição permanente do corpo docente da Pós-Graduação; 

 Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não tenha 
obtido frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. 
O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas exigidas, repetirá às mesmas 
exigências de frequência e de aproveitamento, quando for o caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unifuturo.edu.br/


 

 

5. DA ESTRUTURA CURRICULAR: 
 
 O curso terá 3.324 (três mil trezentos e vinte e quatro) de duração, observando a seguinte distribuição: 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 2896 

Parte prática 2462 

Parte teórica 435 

ÁREA CONEXA 322 

OBRIGATÓRIAS 106 

TOTAL 3324 

 
 Toda a carga horária da parte prática será realizada no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena e/ou outros hospitais credenciados em regime de plantões presenciais, além da Clínica Escola da 
Faculdade Unifuturo, ambos em João Pessoa, Paraíba.  
 
 O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena é um serviço mantido pelo 
Governo do Estado, possui mais de 300 leitos hospitalares. O Hospital ainda possui leitos de UTI geral, UTI para 
tratamento de queimados, UTI infantil, 6 salas de cirurgias, ampla ala para diagnóstico por imagem e laboratorial, 
chegando a realizar mais de 1200 cirurgias por mês nas mais diversas especialidades, sendo a maior referência 
Estadual em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, tendo esta Instituição de Ensino, convênio formalizado 
com o Governo do Estado através do Programa Rede Escola SUS-PB. 
 
 O aluno é acompanhado em todas as etapas da formação por docentes preceptores da referida área e ao 
início do Curso receberão as escalas de plantão, a qual estarão obrigados a cumprir para obtenção do título de 
especialista, bem como todos os protocolos, procedimentos e normativos da instituição hospitalar e do Curso de 
Especialização.  

 
6. DO CRONOGRAMA  
 

6.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo da 
Especialização, bem como da divulgação dos respectivos resultados constam da tabela a seguir: 
 

DATA  ETAPA  HORÁRIO  

31/10/2022 a 09/12/2022 Período de inscrição  Todo período  

31/10/2022 a 09/12/2022 
Período de inscrição 

pessoalmente  
8:30 as 18 hs  

Até 72 horas após o ato 
de inscrição  

Divulgação da 
homologação das 

inscrições  
09:00h 

Até 72 horas após o 
indeferimento 

Dia para recorrer do 
indeferimento.  

Das 8:00 às 18:00  

Agendamento prévio  

Realização da prova 
objetiva para 

candidatos(as) a 
Especialização  

Todo o período 
  

14/12/2022 

Divulgação da relação de 
candidatos(as) 

classificados(as) para a 
segunda fase  

Das 8:00 às 18:00 

Até 24 horas após o 
resultado 

Dia para recorrer da 1ª 
etapa.  

Das 8:00 às 18:00  

16/12/2022 Publicação dos aprovados Todo o período  



 

 

19/12/2022 a 22/12/2022 
Período para apresentação 

de recurso 
Das 8:00 às 18:00   

26/12/2022 a 16/01/2023 Período de matrículas Das 8:00 às 22:00 

26/01/2023  Início das aulas Das 8:00 às 18:00  

 
 

 As matrículas dos candidatos (as) aprovados (as) nesta seleção deverão ser realizadas impreterivelmente 
no período compreendido entre 26 de dezembro de 2022 e 16 de janeiro de 2023, conforme endereços já 
mencionados neste edital. O candidato (a) aprovado (a) deverá estar portando toda a documentação original, 
formalizado nos termos deste edital. 
 
7. DOS RECURSOS  
 

7.1 Somente caberá recurso administrativo que for interposto, junto à secretaria da PGCTBMF, nas datas 
citadas no item 6.1 deste edital, referentes a cada etapa específica.  

 
7.2 As solicitações de recursos serão julgados pela Comissão de Seleção.  
 
 

8.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

8.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o (a) candidato (a) que:  
 

8.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.  
 
8.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste edital.  

 
8.1.3. Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos.  
 
8.2 O número final de aprovados deverá preencher o total de vagas ofertadas.  

 
8.3. Não serão aceitos pedidos de revisões de provas e avaliações.  

 
8.4 Os (as) candidatos (as) deverão comparecer à prova escrita munidos de documento oficial de 
identidade (RG, CNH, Carteira de Identificação Profissional) que tenha fotografia e caneta esferográfica 
azul ou preta (para o caso de necessidade comprovada para a realização da prova presencial). 
 
8.6. Ao inscrever-se no processo seletivo, o (a) candidato (a) reconhece e aceita as normas estabelecidas 
neste edital.  

 
8.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa em conjunto com a Comissão de 
Seleção. 

 
8.8 O cronograma do Curso poderá sofrer alteração, observando-se necessidades inerentes à formação. 
 
8.9. Os (as) candidatos (as) deverão ter ciência das necessidades e normativos legais de atuação 
profissional estabelecidos pelos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia. 
 

 
João Pessoa, 31 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I – CONTEÚDO RECOMENDADO PARA PROVA ESCRITA 

 
 Anestesiologia Local e Geral 

 

✔ Estrutura química, dissociação e propriedades dos anestésicos locais 

✔ Princípios de anestesia local na prática cirúrgica 

✔ Anatomia da Anestesia Local 

✔ Anatomia aplicada do espaço Pterigomandibular 

✔ Farmacologia e estrutura química dos vasoconstrictores 

✔ Receptores Adrenérgicos 

✔ Indicações e contraindicações 

✔ Técnicas de Administração da Anestesia Local 

✔ Sedação Oral e Parenteral 

✔ Analgesia e sedação por inalação 

✔ Técnicas de sedação 

✔ Complicações e emergências em sedação de pacientes não hospitalizados 

✔ Agentes farmacológicos para anestesia geral 

✔ Avaliação Pré Anestésica 

✔ Avaliação e manejo das vias aéreas 

✔ Técnicas de Administração da Anestesia Geral 

✔ Recuperação Pós Anestésica 
 

Emergências Médicas em Odontologia 
 

✔ Avaliação pré-anestésica geral 

✔ Segurança em anestesia geral 

✔ Equipamentos utilizados 

✔ Monitorização 

✔ Anestesia em Cirurgia Bucomaxilofacial e suas complicações  

✔ Anamnese e avaliação dos sinais vitais 

✔ Emergências no consultório odontológico 

✔ Cuidados no tratamento do nefropata, do diabético e outras enfermidades 

✔ Cardiopatias 

✔ Distúrbios do sistema respiratório e obstruções das vias aéreas 

✔ Distúrbios o sistema nervoso 

✔ Processos alérgicos 

✔ Choques 

✔ Prevenção e conduta profissional em emergências médicas 
 

Radiologia e Imaginologia 
 

✔ Física das radiações 

✔ Técnicas convencionais intraorais e extraorais 

✔ Introdução à Tomografia Computadorizada 

✔ Física aplicada à Tomografia Computadorizada (TC) 

✔ Equipamentos e acessórios da Tomografia Computadorizada 

✔ Protocolos de Tomografia Computadorizada 

✔ Introdução à Ressonância Magnética (RMN) 

✔ Física aplicada à Ressonância Magnética 



 

 

✔ Equipamentos e acessórios em Ressonância Magnética 

✔ Protocolos de exames em Ressonância Magnética 
 
 

Cirurgia Bucal e Maxilo Facial 
 

✔ Princípios de Cirurgia e Técnicas cirúrgicas em Cirurgia Buco Maxilo Facial 

✔ Hemostasia 

✔ Díérese 

✔ Exérese 

✔ Síntese 

✔ Tipos de fios de sutura 

✔ Avaliação pré e pós-operatória 

✔ Cirurgia de dentes inclusos 

✔ Exodontias 

✔ Complicações em exodontias 

✔ Cirurgias do Periápice 

✔ Traumatismo dentoalveolar  

✔ Exames e diagnósticos laboratoriais 

✔ Exames e diagnóstico por imagem 

✔ Infecções odontogênicas 

✔ Complicações bucosinusais 

✔ Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia 

✔ Cirurgia dos cistos e tumores odontogênicos da região Buco Maxilo Facial 

✔ Cirurgia das glândulas salivares 

✔ Cirurgia das neoplasias benignas 

✔ Cirurgia com finalidade ortodôntica 

✔ Cirurgia com finalidade protética 

✔ Planejamento para implantes osteointegrado 
 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial   
 

✔ Epidemiologia do trauma facial 

✔ Atendimento inicial no trauma Buco Maxilo Facial  

✔ Intubação submentual no traumatizado Buço Maxilo Facial 

✔ Tratamento dos ferimentos de tecidos moles em traumas faciais 

✔ O processo de reparação de fraturas ósseas 

✔ Biomecânica da fixação interna rígida e os sistemas de miniplacas e parafusos 

✔ Biomecânica da fixação interna rígida e os sistemas de malhas de titânio  

✔ Biomecânica da fixação interna rígida e os sistemas para reconstruções faciais 

✔ Biomecânica da fixação interna rígida e os sistemas bioabsorvíveis 

✔ Traumatismo dentoalveolar 

✔ Fraturas da mandíbula  

✔ Tratamento cirúrgico das fraturas condilares  

✔ Fraturas nasais  

✔ Fraturas do complexo naso orbito etmoidal  

✔ Fraturas do complexo zigomático orbitário  

✔ Fraturas blowout  

✔ Fraturas da maxila  



 

 

✔ Fraturas panfaciais  

✔ Fraturas faciais pediátricas 

✔ Nutrição no traumatizado facial 

✔ Controle da infecção em Traumatologia Buco maxilo facial 

✔ Fisioterapia da face no traumatizado buço maxilo facial  

✔ Atuação fonoaudiológica nos traumas de face. Reabilitação miofuncional orofacial  

✔ Psicologia e trauma Buco Maxilo Facial 

✔ Quando indicar uma Cirurgia Ortognática 

✔ Análise cefalométrica aplicada à Cirurgia Ortognática 

✔ Análise facial e plano de tratamento 

✔ Traçado predictivo 

✔ Conceitos ortodônticos pré e pós-cirúrgicos 

✔ Tratamento ortocirúrgico das classes II e III 

✔ Tratamento ortocirúrgico das faces longa e curta 

✔ Cirurgias subapicais da mandíbula e segmentares da maxila 

✔ Expansão rápida do palato – Ortodontia X Cirurgia 

✔ Mentoplastia 

✔ Nevralgias da face 

✔ Algias craniofaciais 

✔ Neuralgia  

✔ Incidência da Fibromialgia na Disfunção Miofascial da ATM e Dores  

✔ Dor de Origem Dental 

✔ Pontos-Gatilho na Dor Craniofacial 

✔ Bases Gerais do Tratamento Medicamentoso da Dor 

✔ Dor Craniofacial e Coluna Cervical 

✔ ATM: Diagnóstico 

✔ Anamnese e Exame Clínico  

✔ ATM: Imagenologia da Articulação Temporomandibular 

✔ Artroscopia 

✔ Tratamento Clínico da ATM 

✔ Tratamento Fisioterápico nos Distúrbios Algicofuncionais do Sistema Mastigatório 

✔ Tratamento Ortodôntico nas Disfunções da ATM 

✔ Tratamento Cirúrgico da ATM 

✔ Tratamento Cirúrgico das Lesões Internas da ATM 

✔ Enxertos ósseos livres e vascularizados para reconstruções maxilo faciais  

✔ Cirurgia da anquilose da ATM 

✔ Prótese de ATM de estoque. Sistema W. Lorenz  

✔ Prótese de ATM customizada. Sistema TMJ Concepts 

✔ Tratamento cirúrgico das desordens intra-articulares da ATM  

✔ Rinoplastia do nariz traumático 

✔ Tratamento endoscópico das fístulas liquóricas nasoetmoidais  

✔ Prototipagem rápida em Traumatologia  

✔ Distração osteogênica 

✔ Biomateriais. Princípios básicos e aplicações 

✔ Reabilitação Maxilo facial 

✔ O tratamento oncológico e suas complicações 

✔ Procedimento cirúrgico ideal para a reabilitação protética  

✔ Implantes Osteointegrados em pacientes com câncer 



 

 

✔ Aplicação de implantes intraorais 

✔ Aplicação de implantes extraorais  

✔ Aplicação de Implantes zigomáticos 

✔ Aplicação de implantes em enxertos microcirúrgicos 

✔ Condutas especiais para o sucesso da Osteointegração em pacientes oncológicos 
 

Microbiologia e Imunologia 
 

✔ Princípios básicos de microbiologia (bactérias, vírus e fungos), Morfologia, Metabolismo, crescimento e 
Genética. 

✔ Principais microrganismos de interesse odontológico: Flora normal e Microrganismos patológicos. 

✔ Resposta Imune: Conceitos básicos, Tipos de resposta imunes, respostas imunes a agentes infecciosos e 
Imunopatologia aplicada a odontologia. 

✔ Mecanismos de controle microbiológico: Esterilização, desinfecção e antissepsia; Princípios gerais de 
diagnóstico laboratorial (sorológico e molecular) , antimicrobianos e vacinas. 

 
Biossegurança  

 

✔ Bases conceituais e definições em Biossegurança: Objetivos, Atualidades e Estatística relacionada aos 
acidentes e doenças ocupacionais; 

✔ Higienização das Mãos, Importância, Como lavar as mãos, Sabões e Antissépticos; 
EPI e EPC em Biossegurança: Conceito legal, Obrigatoriedade e Classificação; 

✔ Mapa de risco: Conceito, Objetivos e Identificação; classificação dos riscos ocupacionais e elaboração do 
mapa de risco; 

✔ Introdução a Microbiologia; 

✔ Microbiota residente e transitória; 

✔ Conceitos em bacteriologia, micologia e virologia; 

✔ Controle da população microbiana; 

✔ Principais doenças e acidentes ocupacionais; 

✔ Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT/LER); 

✔ Ergonomia; 

✔ Gerenciamento de resíduos; 

✔ Características da periculosidade; 

✔ Reaproveitamento/ Reciclagem; 

✔ Manuseio e descarte. 
 

Anatomia de Cabeça e Pescoço. 
 

✔ Anatomia das regiões da cabeça e pescoço 

✔ Ossos 

✔ Músculos 

✔ Articulação temporomandibular 

✔ Suprimento sanguíneo 

✔ Tecido glandular 

✔ Sistema nervoso 

✔ Anatomia da anestesia local 

✔ Linfáticos 

✔ Fáscias e espaços 

✔ Princípios básicos do acesso ao esqueleto facial 

✔ Incisões periorbitais 



 

 

✔ Acesso coronal 

✔ Acessos transorais ao esqueleto facial 

✔ Acessos transfaciais para a mandíbula 

✔ Acessos para a Articulação Temporomandibular 

✔ Abordagens cirúrgicas para o esqueleto nasal 
 

Estomatologia 
 

✔  Exame clínico: anamnese e exame físico 

✔  Aspectos de normalidade e variações da normalidade da cavidade bucal 

✔  Lesões fundamentais 

✔  Exames complementares mais usados em Odontologia 

✔  Doenças sistêmicas de interesse à Cirurgia Bucomaxilofacial 

✔  Semiologia das lesões nodulares e vegetantes 

✔  Semiologia das lesões brancas e pigmentadas 

✔  Semiologia das lesões ulceradas 

✔  Semiologia das lesões vesículo-bolhosas 

✔  Semiologia das lesões ósseas dos maxilares 

✔  Condições cancerizáveis e câncer 
 

Patologia 
 

✔ Inflamação 

✔ Patologia do Periápice 

✔ Cistos e Tumores Odontogênicos  

✔ Patologia Epitelial 

✔ Patologia Óssea 

✔ Patologia das Glândulas Salivares 
 

Farmacologia e Terapêutica 
 

✔  Conceitos básicos 

✔  Anamnese 

✔  Vias de administração de Drogas 

✔  Absorção das Drogas 

✔  Interferências no Sistema Nervoso Autônomo 

✔  Estimulantes do Sistema Nervoso Central 

✔  Anestésicos Gerais 

✔  Cardiotônicos – Digitálicos 

✔  Diuréticos 

✔  Histamina e Anti-histamínicos 

✔  Especificidades do Sistema Cardiovascular e Nervoso 

✔  Analgésicos - Antipiréticos 

✔  Antiinflamatórios 

✔  Tranquilizantes 

✔  Anestésicos parciais 

✔  Antibióticos 

✔  Hemostáticos e Coagulantes 

✔  Terapêutica na gestação. 


