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COORDENADOR: PROF. NILTON VIVACQUA
ENDODONTIAA VANCADA. COM
OBJETIVOS DO CURSO
Este curso tem como objetivos colocar à disposição de clínicos gerais, a
oportunidade de um desenvolvimento tanto na execução de tratamento endodônticos
simples, como também nos tratamentos de dificuldades moderadas e na correção de
pequenos problemas provenientes de tratamentos prévios, utilizando-se de técnicas e
respeitados conceitos de limpeza e desinfecção pela instrumentação e irrigação, assim
como pela obturação de todo o sistema, os quais quando bem aplicados, permitem a
possibilidade da conclusão dos tratamentos endodônticos com grande favorecimento do
prognóstico, marcando assim, o início de um período de preparo profissional, almejando
alcançar grande perícia na execução dos tratamentos endodônticos.
CARACTERIZAÇÃO

DO

CURSO

O curso de Atualização em Endodontia terá o número máximo de 16 alunos e
será realizado com uma carga horária de 100 horas/aula teórico-laboratoriais,
distribuídas em 12 ou 16 horas mensais, dependendo do módulo.
A distribuição da carga horária será realizada da seguinte forma: parte teórica
composta de 12 períodos, de 04 horas/aula por período, perfazendo um total de 48 horas.
A constituição da parte prática será abordada da seguinte maneira: 13 períodos de
laboratório pré-clínico, completando uma carga horária de 52 horas/aula.
Ao concluir esse curso, o aluno poderá dar continuidade ao mesmo, iniciando um
estágio clínico de 5 meses, e adquirindo assim, o certificado de Aperfeiçoamento ao invés
de Atualização. Veja o programa “Estágio Clínico”.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Disciplina
1. Teoria Endodôntica
2. Laboratório Pré –clinica

Horas/aula
48
52
PROGRAMA BÁSICO

DO

CURSO

Endodontia Pré-clínica
1. Anatomia dental aplicada à endodontia
2. Acesso e preparo da cavidade pulpar.
3. Preparo biomecânico: instrumentos e instrumentação.
4. Obturação dos canais radiculares: Materiais e técnicas.
Clínica Endodôntica
1. Novas Tecnologias em Endodontia
2. Alterações pulpares e periapicais
3. Diagnóstico em Endodontia.
4. Urgências Endodônticas.
5. Odontometria eletrônica.
6. Limite apical de trabalho.
7. Soluções irrigadoras e auxiliares do preparo biomecânico.
8. Medicação intra-canal.
9. Retratamento.
10. Microscópio Clínico Operatório

Obs: Algumas aulas poderão ser incluídas ou excluídas do cronograma, no
decorrer do curso.

