
03

Datas e horários  a 
serem definidos . 
Consultar evento 

anterior

Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais e Redação.

04 Data a ser definida.

Divulgação  dos  gabaritos  na  Internet  à  disposição  dos  candidatos  nas 
ORDI  e  Internet.  Após  a  realização  da  prova  o  candidato  deverá 
acompanhar  no  sítio  eletrônico  da  DEnsM,  ou  através  das  ORDI  a 
divulgação dos gabaritos.

05 A partir de 15/07/14 Divulgação das  notas dos  candidatos  aprovados nas provas escritas,  na 
Internet e em BONO da MB, à disposição dos candidatos nas ORDI.

06 A partir de 15/07/14
Divulgação dos candidatos aprovados nas provas escritas e convocação 
para realização dos Eventos Complementares, na Internet e em BONO da 
MB, à disposição dos candidatos nas ORDI.

07 22/07/14 a 22/08/14 Inspeção de Saúde (IS).

08 05/08/14 a 29/08/14 Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos aptos na Inspeção de 
Saúde (IS).

09 A partir de 12/09/14

Divulgação da relação dos candidatos aptos na IS e no TAF e convocação 
para  realização  da  Prova  de  Títulos  (PT)  e  da  Prova  Prático-Oral  de 
Conhecimentos  Profissionais (PO),  na Internet   e  em BONO da MB, à 
disposição dos candidatos nas ORDI.

10 24/09/14 a 26/09/14 Entrega dos documentos comprobatórios para a Prova de Títulos (PT).

11
A ser definido

através do evento  
anterior.

Concentração, em local a ser divulgado oportunamente, dos candidatos, 
não residentes na cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio, para realização 
da PO.

12 24/09/14 a 26/09/14 Prova Prático-Oral de Conhecimentos Profissionais (PO).

13 A partir de 21/10/14 Divulgação das notas da Provas de Títulos (PT) e da Prova Prático-Oral de 
Conhecimentos Profissionais (PO). 

14 A partir de 25/11/14 Divulgação do Resultado Final da Seleção Inicial do Concurso Público, 
na Internet e por BONO.

15 09/03/15

Concentração dos candidatos titulares no Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk (CIAW), para o início do Período de Adaptação, Verificação 
de Documentos, realização da Avaliação Psicológica e preenchimento do 
Questionário Biográfico Simplificado (QBS).

16 09/03/15 a 29/03/15 Período de Adaptação.
17 30/03/15 Início do Curso.

ANEXO III 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS PARA AS PROVAS ESCRITAS DE CONHECIMENTOS 

PROFISSIONAIS (CP) 

BIOSSEGURANÇA – Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

CIRURGIA  E  TRAUMATOLOGIA  BUCO-MAXILO-FACIAL  – Princípios  de  Medicina,  cirurgia  e 
anestesia;  Anestesia  local:  técnicas  intra  e  extraorais;  Acidentes,  complicações  e  emergências  médicas  no 
atendimento  odontológico;  Períodos  pré,  trans e  pós-operatórios;  Princípios  de  exodontia:  equipamentos  e 
instrumentos,  exodontias  simples  e  complexas;  Dentes  impactados:  indicações  para  a  remoção, 
contraindicações,  etiologia,  classificação,  procedimentos  cirúrgicos,  acidentes,  prevenção  e  tratamento  das 
complicações;  Princípios  de  prevenção  e  tratamento  cirúrgico  das  infecções  maxilofaciais;  Medicina  Oral: 
manifestações  orais  de  doenças  sistêmicas;  Osseointegração;  Manipulação  dos  tecidos  na  implantoterapia; 
Diagnóstico e Tratamento cirúrgico das lesões patológicas orais: cistos, tumores e lesões benignas; Doenças das 
glândulas salivares e seu tratamento cirúrgico; Cirurgia pré-protética; e Traumatismo maxilofacial.
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DENTÍSTICA E PRÓTESE DENTÁRIA - Doença cárie: manifestações clínicas, diagnóstico e terapêutica. 
Diagnóstico e plano de tratamento em Dentística e Prótese; Isolamento do campo operatório; Preparos cavitários 
em Dentística: princípios gerais, reconhecimento e emprego do instrumental; Preparos cavitários com finalidade 
protética:  indicações,  contraindicações,  técnica  e  instrumental;  Proteção do complexo dentino-pulpar;  Inter-
relação  Dentística  e  Oclusão;  Restaurações  de  amálgama,  Restaurações  estéticas  para  dentes  anteriores  e 
posteriores; Acabamento e polimento; Diagnóstico e Tratamento de lesões não cariosas; Adesão aos tecidos 
dentais: adesivos, classificações e técnicas; Clareamento dental: etiologia e tratamento das alterações cromáticas 
intrínsecas e extrínsecas; Restaurações protéticas temporárias; Preparos para coroas totais e parciais;  Inlays e 
onlays de  porcelana  e  de  compósitos  indiretos:  Facetas  de  porcelana;  Abordagem  restauradora  de  dentes 
tratados  endodonticamente:  pinos  intrarradiculares,  núcleos  de  preenchimento  e  restaurações  unitárias; 
Cimentação adesiva: materiais e técnicas; Fundamentos de prótese parcial fixa unitária e múltipla; Próteses 
parciais e totais removíveis; Próteses imediatas; Fundamentos de oclusão e montagem em articulador semi-
ajustável; Restaurações provisórias; e Fisiologia do sistema estomatognático e Disfunção temporomandibular.

ENDODONTIA  - Anatomia  dental  externa,  interna  e  morfologia  do  periápice;  Zona  Crítica  Apical; 
Desenvolvimento, função e estrutura do complexo dentino-pulpar; Alterações pulpares e patologia periapical; 
Microbiologia  em  Endodontia;  Seleção  de  casos  e  métodos  de  diagnóstico;  Urgências  em  Endodontia; 
Radiologia e tomografia computadorizada em Endodontia; Tratamento do complexo dentino-pulpar; Isolamento 
absoluto do campo operatório; Acesso à câmara pulpar e aos canais radiculares; Odontometria;  Substâncias 
químicas-auxiliares empregadas no tratamento endodôntico; Preparo químico-mecânico e obturação do sistema 
de canais radiculares; Medicação intracanal; Restauração de dentes tratados endodonticamente; Instrumentos, 
materiais  e equipamentos;  Retratamento endodôntico;  Cirurgia perirradicular;  Acidentes e complicações em 
Endodontia;  Traumatismo  dento-alveolar;  Reabsorções  dentárias;  Tratamento  endodôntico  em  dentes  com 
rizogênese incompleta; Inter-relação Endodontia-Periodontia; Clareamento dental; e Endodontia geriátrica.

ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA BUCAL - Diagnóstico,  exame  clínico  e  exames  complementares; 
Defeitos  de  desenvolvimento  da  região  bucomaxilofacial:  variações  da  normalidade  e  cistos  do 
desenvolvimento; Anormalidades dentárias: alterações dentárias por fatores ambientais e alterações dentárias de 
desenvolvimento;  Infecções  bacterianas,  fúngicas  e  virais;  Lesões  físicas  e  químicas;  Doenças  alérgicas  e 
imunológicas: estomatite aftosa recorrente, reações alérgicas da mucosa a administração de drogas, estomatite 
de contato liquenóide por materiais dentários restauradores; Patologia epitelial: papiloma escamoso, verruga 
vulgar, condiloma acuminado, mácula melanótica oral, melanoacantoma oral, nevo melanocítico adquirido e 
suas variantes, leucoplasia, eritroplasia, estomatite nicotínica, queilite actínica, ceratoacantoma, carcinoma de 
células  escamosas,  carcinoma verrucoso,  carcinoma de células  basais e melanoma;  Patologia  das glândulas 
salivares: mucocele, rânula, cisto do ducto salivar, sialolitíase, xerostomia, sialometaplasia necrosante e tumores 
das glândulas salivares; Tumores dos tecidos moles: fibroma, epúlide fissurada, hiperplasia papilar inflamatória, 
granuloma piogênico, granuloma periférico de células gigantes, fibroma ossificante periférico, lipoma, neuroma 
traumático,  neurilemoma,  neurofibroma,  neurofibromatose  tipo  I,  hemangioma  e  malformações  vasculares, 
linfangioma, fibrossarcoma, lipossarcoma, sarcoma de Kaposi, rabdomiossarcoma e metástase para os tecidos 
moles; Distúrbios hematológicos: hemofilia, anemia, anemia de células falciformes, Talassemia, neutropenia, 
agranulocitose,  neutropenia  cíclica,  leucemia,  Histiocitose  das  células  de  Langerhans  e  mieloma  múltiplo; 
Patologia óssea: displasia cleidocraniana, osteoesclerose idiopática, doença de Paget do osso, granuloma central 
de células gigantes, cisto ósseo simples, cisto ósseo aneurismático, displasia fibrosa, displasias cemento-ósseas, 
fibroma  ossificante,  osteoma,  síndrome  de  Gardner,  osteoblastoma  e  osteoma  osteóide,  cementoblastoma, 
osteossarcoma, condrossarcoma e tumores metastáticos dos ossos gnáticos; Cistos e tumores odontogênicos; 
Doenças dermatológicas: displasia ectodérmica, nevo branco esponjoso, pênfigo, penfigóide das membranas 
mucosas,  eritema  multiforme,  eritema  migratório,  líquen  plano,  doença  do  enxert-versus-hospedeiro,  lúpus 
eritematoso; Manifestações orais de doenças sistêmicas: amiloidose, deficiência vitamínica, anemia ferropriva e 
perniciosa, acromegalia,  hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hipoparatireoidismo, doença 
de  Addison,  hipercortisolismo,  diabetes  Melito;  Dor  facial  e  doenças  neuromusculares:  Paralisia  de  Bell, 
Neuralgia do trigêmeo, neuralgia pós-herpética, dor facial atípica, síndrome da ardência bucal, disfunção da 
articulação temporomandibular e anquilose da articulação temporomandibular. 

FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA - Farmacotécnica; 
Farmacodinâmica,  Vias  e  métodos  de  administração  de  fármacos;  Formas  farmacêuticas;  Interações 
medicamentosas;  Reações  anômalas  e  adversas  a  medicamentos;  Normas  de  prescrição;  Anestesia  local  e 
anestésicos locais; Prevenção e controle da dor; Analgésicos não-opióides; Anti-inflamatórios esteroides e não-
esteroides;  Profilaxia  e  tratamento  de  infecções  bacterianas;  Antibióticos;  Antifúngicos;  Antivirais; 
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Antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e hemostáticos; Pacientes que requerem cuidados adicionais; Uso 
de fármacos durante a gestação e  lactação;  Prescrição de medicamentos  em odontopediatria;  Prescrição de 
medicamentos em odontogeriatria; e Fármacos e produtos que afetam os tecidos orais.

MATERIAIS  DENTÁRIOS  - Propriedades  físicas  e  mecânicas  dos  materiais;  Materiais  elásticos  para 
moldagem (reversíveis  e irreversíveis):  tipos,  técnicas  de  manipulação e  emprego;  Gessos  e  revestimentos; 
Resina  acrílica  auto  e  termopolimerizável;  Cimentos  odontológicos;  Ligas  Metálicas;  Compósitos  dentais: 
classificação, composição, manipulação, reações de polimerização, propriedades físicas e mecânicas, indicações 
e  recursos  estéticos  oferecidos  pelo  material,  contraindicações  e  técnicas  de  trabalho;  Adesão  e  Sistemas 
adesivos: classificação, composição, manipulação, propriedades físicas e mecânicas, indicações e técnicas de 
trabalho; Amálgama: composição, manipulação, reação de presa, propriedades das ligas, técnicas de emprego, 
indicações e contraindicações, e efeitos colaterais  do mercúrio;  Biocompatibilidade dos materiais  dentários; 
Cerâmicas odontológicas: Classificação, Processamento, Próteses Metalocerâmicas (Composição das porcelanas 
processamento, adesão da porcelana ao metal); Próteses Cerâmicas; e Implantes Dentários.

ODONTOPEDIATRIA e ORTODONTIA -  Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos; Erupção 
Dentária:  fatores  locais,  sistêmicos  e  congênitos  que  influenciam  o  processo;  Métodos  mecânicos  e 
quimioterapêuticos de higiene bucal; Selantes de fossas e fissuras; Cárie dentária na criança e no adolescente; 
Anestesia local para a criança e o adolescente; Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos de suporte da 
criança  e  do  adolescente;  Reação  dos  germes  dos  dentes  permanentes  ao  traumatismo;  Tratamento  de 
queimaduras orais; Prevenção de traumatismos; Tipos de traumatismos, tratamento e processo de cicatrização 
das  lesões;  Tratamento  de  cárie  profunda,  exposição  pulpar  e  dentes  despolpados;  Crescimento  e 
desenvolvimento:  conceitos  básicos  de  crescimento  e  desenvolvimento,  crescimento  facial  pré-natal, 
crescimento  do  esqueleto craniofacial,  maturação  da musculatura  orofacial,  desenvolvimento  da  dentição  e 
oclusão,  etiologia  da  maloclusão,  etiologia  da  maloclusão;  Oclusão normal  nas  dentições  decídua,  mista  e 
permanente; o desenvolvimento de problemas ortodônticos; Ortodontia interceptativa; Diagnóstico ortodôntico: 
classificação  e  terminologia  da  maloclusão,  análise  da  dentição  e  oclusão;  Alterações  adquiridas  e  de 
desenvolvimento dos dentes e estruturas bucais associadas; e Etiologia dos problemas ortodônticos.

PERIODONTIA  E  SAÚDE  COLETIVA  –  Índices  de  cárie  dentária  e  periodontopatias,  levantamentos, 
aplicações dos mesmos em programas de Saúde Coletiva; Importância da saliva, da película adquirida e sua 
formação, composição e a ultraestrutura dos depósitos microbianos na superfície do dente; Medidas dietéticas, 
imunologia e microbiologia da cárie; Patologia da cárie e reações químicas inorgânicas no esmalte e saliva; 
Higiene oral e cárie, medidas fisioterápicas e níveis de prevenção; Promoção e prevenção em Saúde: conceitos, 
uso do flúor, avaliação de risco, prevenção de lesões, diagnóstico e prevenção de doenças periodontais; Efeito 
do flúor na placa, na estrutura do dente e na cárie, e outros agentes antimicrobianos; Prevenção da cárie dental; 
Fluoretação do sal e da água de abastecimento público; Anatomia macroscópica e microscópica dos tecidos 
periodontais, rebordo alveolar edêntulo, mucosa em torno de dentes e implantes, tecido ósseo e osseointegração; 
Classificação, epidemiologia, etiologia e microbiologia da doença periodontal; Interação hospedeiro-parasita: 
patogênese da periodontite, fatores modificadores e suscetibilidade; Patologia periodontal: Lesões inflamatórias 
gengivais não induzidas por placa bacteriana; Doenças gengivais induzidas pela placa; Periodontite crônica; 
Periodontite agressiva; Doença periodontal necrosante; Doença periodontal como risco para doença sistêmica; 
Abscesso periodontal; Lesões de origem endodôntica; Patologia perimplantar; Exame, diagnóstico e plano de 
tratamento em Periodontia; Trauma de oclusão; Terapia periodontal inicial (controle de infecção); Tratamento 
de  dentes  com  envolvimento  de  furca;  Cirurgia  periodontal;  Terapia  reconstrutora:  terapia  periodontal 
regenerativa,  terapia  mucogengival,  microcirurgia  plástica  periodontal,  reosseointegração;  Urgências  em 
Periodontia;  Antissépticos  e  antibióticos  em  terapia  periodontal;  Inter-relação 
Periodontia/Prótese/Dentística/Endodontia/Ortodontia/Implantodontia; Terapia de suporte; e Halitose.

IMPLANTODONTIA – Razões  para  a  indicação  dos  implantes  dentários;  Plano  de  tratamento  em 
Implantodontia:  diagnóstico,  indicações,  contra-indicações,  um  ou  mais  elementos;  Ciência  Fundamental: 
avaliação  médica,  farmacologia,  anatomia  aplicada,  superfície  dos  implantes,  materiais  utilizados,  resposta 
óssea; Cirurgia de Implante: fatores relacionados; Enxertos ósseos; a importância da manutenção; Densidade 
óssea relacionada aos implantes dentários; Desenho dos implantes dentários.

RADIOLOGIA  ODONTOLÓGICA  E  IMAGINOLOGIA - Radiografias  em  odontologia:  películas, 
revelação e produção da imagem; Radiobiologia; Radioproteção; Imagem digital; Técnicas radiográficas intra e 
extrabucais;  Radiografias  panorâmicas;  Estudo  radiográfico  da  articulação  temporomandibular;  Estudo 
radiográfico  das  glândulas  salivares;  Interpretação  radiográfica;  Patologia  radiográfica;  Alterações  do 
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desenvolvimento  da  face  e  dos  maxilares;  Tomografia  computadorizada;  e  Ressonância  magnética  em 
Odontologia. 
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OBSERVAÇÃO: 
A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como orientação para as 

bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

ANEXO IV 

 PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS PARA A PROVA PRÁTICO ORAL (PO) 

I - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
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BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

CIRURGIA  E  TRAUMATOLOGIA  BUCO-MAXILO-FACIAL -  Anestesia  local:  técnicas  intra  e 
extraorais; Acidentes, complicações e emergências médicas no atendimento odontológico; Períodos pré e pós-
operatórios; Princípios de exodontia: equipamentos e instrumentos, exodontias simples e complexas; Dentes 
impactados:  indicações para a remoção,  contraindicações,  etiologia,  classificação,  procedimentos  cirúrgicos, 
acidentes,  prevenção  e  tratamento  das  complicações;  Princípios  de  prevenção  e  tratamento  cirúrgico  das 
infecções orais; Tratamento cirúrgico das lesões patológicas orais: cistos, tumores e lesões benignas; Doenças 
das glândulas salivares e seu tratamento cirúrgico; Cirurgia pré-protética; Princípios gerais da traumatologia 
bucomaxilofacial: observações radiográficas; anatomia da cabeça e pescoço; avaliação e conduta pré-operatória; 
tratamento  cirúrgico;  Análise  Facial,  cefalométrica,  radiográfica  e  plano  de  tratamento  em  deformidades 
dentofaciais; traçado preditivo e cirurgia de modelo;  Diagnóstico e tratamento orto-cirúrgicos das deformidades 
dentofaciais;  cirurgia  ortognática  em  apnéia;  Articulação  Temporomandibular:  anatomia,  distúrbios, 
diagnóstico e tratamento; Diagnóstico e tratamento dos traumatismos faciais;  e Complicações bucossinusais. 

ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA BUCAL -  Diagnóstico,  Exame clínico e Exames  complementares, 
Variações  de  normalidade  na  cavidade  bucal,  Condições  bucais  comuns  e  importantes,  Defeitos  de 
desenvolvimento da região bucomaxilofacial, Avaliação e tratamento dos pacientes sistemicamente; Anomalias 
dentárias: ambientais e de desenvolvimento; Infecções bacterianas, fúngicas e virais; Injúrias físicas e químicas; 
Patologia das glândulas salivares; Distúrbios hematológicos; Doenças do Osso; Cistos e tumores odontogênicos 
e  não  odontogênicos;  Doenças  dermatológicas;  Manifestações  orais  de  doenças  sistêmicas;  Neoplasmas 
malignos não odontogênicos dos maxilares; Doenças Vesículo-bolhosas; Condições ulcerativas; Lesões brancas; 
Lesões vermelhas-azuis; Pigmentação dos tecidos bucais e peribucais; Lesões verrucosas-papilares; Câncer oral: 
classificação, estadiamento e diagnóstico; e Lesões cancerizáveis.

FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA -  Farmacotécnica; 
Farmacodinâmica,  Vias  e  métodos  de  administração  de  fármacos;  Formas  farmacêuticas;  Interações 
medicamentosas;  Reações  anômalas  e  adversas  a  medicamentos;  Normas  de  prescrição;  Anestesia  local  e 
anestésicos locais; Prevenção e controle da dor; Analgésicos; Anti-inflamatórios esteroides e não-esteroides; 
Profilaxia  e  tratamento  de  infecções  bacterianas;  Antibióticos;  Antifúngicos;  Antivirais;  Antiagregantes 
plaquetários,  anticoagulantes e hemostáticos; Pacientes que requerem cuidados adicionais;  Uso de fármacos 
durante a gestação e lactação; Prescrição de medicamentos em odontopediatria; Prescrição de medicamentos em 
odontogeriatria; e Fármacos e produtos que afetam os tecidos orais.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
ARAÚJO, A. Cirurgia Ortognática. 1. ed. São Paulo: Santos Livraria e Editora, 1999. 
ARAÚJO,  A.;  GABRIELLI,  M.  F.  R.;  MEDEIROS,  P.  J.  Aspectos  Atuais  da  Cirurgia  e  Traumatologia 
Bucomaxilofacial. 1. ed. [S.l.]: Santos Livraria e Editora, 2007.
BRASIL, Ministério da Saúde – ANVISA.  Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 24 de janeiro de 2014.
LEANDRO, L. F. L.; NUNES, L. J. ATM Diagnóstico e tratamento. 1. ed. [S.l.]: Pancast, 2000.
LITTLE, J. W. et al. Manejo Odontológico do Paciente Comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
MEDEIROS, P. P.; MEDEIROS, P. J. Cirurgia Ortognática para ortodontista. 2. ed. [S.l.]: Santos Livraria e 
Editora, 2004.
MILORO, M. et al. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. 2. ed. São Paulo: Santos Livraria e 
Editora, 2008.  v. 1 e 2.
NEVILLE, B. W.; et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
SCULLY, C. Medicina Oral e Maxilofacial: Bases do Diagnóstico e Tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009.
YAGIELA, J. A.; et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Tradução da 6ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 
2011.
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OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como orientação para 
as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

II - DENTÍSTICA

BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

DENTÍSTICA -  Diagnóstico e plano de tratamento em Dentística; Doença cárie:  diagnóstico,  prevenção e 
tratamento; Interrelação Dentística/Periodontia e Dentística/Oclusão; Análise dento-labial,  dental e gengival; 
Cor:  fundamentos  básicos;  Isolamento  do  campo  operatório;  Preparos  cavitários  em Dentística:  princípios 
gerais,  reconhecimento  e  emprego  do  instrumental;  Proteção  do  complexo  dentino-pulpar;  Diagnóstico  e 
tratamento de lesões não cariosas; hipersensibilidade dentinária; Clareamento dental: etiologia e tratamento das 
alterações  cromáticas  intrínsecas  e  extrínsecas;  Adesão  às  estruturas  dentárias;  Adesão  às  cerâmicas; 
Restaurações provisórias; Restaurações de amálgama de prata, restaurações complexas, adesivas e amalgapin; 
Restaurações diretas com resinas compostas em dentes anteriores e posteriores; Restaurações parciais e totais de 
cerâmica e resina composta indireta; Facetas laminadas diretas e indiretas; Núcleo de preenchimento; Núcleos 
metálicos fundidos e pinos pré-fabricados na restauração de dentes tratados endodonticamente; Fundamentos de 
prótese  parcial  fixa  unitária;  Anestesia  local:  técnicas  intraorais;  e  Acidentes,  complicações  e  emergências 
médicas no atendimento odontológico. 

MATERIAIS DENTÁRIOS - Materiais elásticos de moldagem: tipos, propriedades, técnicas de manipulação e 
emprego;  Gessos  e  revestimentos;  Resina  acrílica  autopolimerizável;  Cimentos  odontológicos;  Compósitos 
dentais:  classificação,  composição,  manipulação,  reações  de  polimerização,  unidades  fotoativadoras, 
propriedades  físicas  e  mecânicas,  indicações  e  recursos  estéticos  oferecidos  pelo  material,  indicações, 
contraindicações e técnicas; Sistemas adesivos: classificação, composição, manipulação, propriedades físicas e 
mecânicas, indicações e técnicas de uso; Amálgama: composição, manipulação, reação de presa, propriedades 
das ligas, técnicas de uso, indicações e contraindicações, e efeitos colaterais do mercúrio; Sistemas cerâmicos: 
composição, propriedades, indicações, contraindicações e procedimentos adesivos; e Biocompatibilidade dos 
materiais dentários.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
ANUSAVICE, K. J.; SHEN, C.; RAWLS, H.R. Phillips: Materiais Dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: 
ELSEVIER, 2013.
BARATIERI, L. N. et al. Odontologia Restauradora Fundamentos e Possibilidades. 1. ed. São Paulo: Santos 
Livraria e Editora, 2001.
______. Soluções Clínicas: Fundamentos e Técnica. 1. ed. [S.l.]: Editora Ponto, 2008.
BOTTINO, M. A.; FARIA, R.; VALANDRO, L. F. Percepção - Estética em Próteses Livres de Metal em 
Dentes Naturais e Implantes. 1. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2009.
BRASIL, Ministério da Saúde – ANVISA. Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 18 de janeiro de 2013.
CONCEIÇÃO, E. N. et al. Dentística - Saúde e Estética. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
______.  Restaurações Estéticas, Compósitos, Cerâmicas e Implantes. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
DELLA BONA, A. Adesão às Cerâmicas - Evidências Científicas para o uso Clínico. 1. ed. [S1]: Artes 
Médicas, 2009.
FRADEANI, MAURO.  Reabilitaçao Estética em Prótese Fixa - Análise Estética. 1. ed. [S.1.]: Quintessence, 
2006. v. 1.
KRIGER, L. ABOPREV: Promoção de Saúde Bucal: Paradigma, Ciência e Humanização. 3. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2003. 
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
THYLSTRUP, A. S.; FEJERSKOV, O. Cariologia Clínica. 3. ed. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2001.
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OBSERVAÇÃO:  A  bibliografia  sugerida  não  limita  nem  esgota  o  programa.  Serve  apenas  como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

III - ENDODONTIA

BIOSSEGURANÇA - Imunização dos profissionais de saúde; Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e 
conduta após exposição ao material biológico; Higienização das mãos; Equipamentos de proteção individual; 
Fluxo e processamento de artigos; Antibioticoprofilaxia em Odontologia; O órgão dental e a importância do 
banco de dentes; Gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos; e Proteção Radiológica. 

ENDODONTIA -  Anatomia  dental  externa,  interna  e  morfologia  do  periápice;  Zona  Crítica  Apical; 
Desenvolvimento, função e estrutura do complexo dentino-pulpar; Alterações pulpares e patologia periapical; 
Microbiologia  em  Endodontia;  Seleção  de  casos  e  métodos  de  diagnóstico;  Urgências  em  Endodontia; 
Odontalgia de origem não odontogênica; Radiologia e tomografia computadorizada em Endodontia; Tratamento 
do complexo dentino-pulpar; Isolamento absoluto do campo operatório; Anestesia em Endodontia; Acesso à 
câmara  pulpar  e  aos  canais  radiculares;  Odontometria;  Substâncias  químicas-auxiliares  empregadas  no 
tratamento endodôntico; Preparo químico-mecânico e obturação do sistema de canais radiculares; Medicação 
intracanal;  Restauração  de  dentes  tratados  endodonticamente;  Instrumentos,  materiais  e  equipamentos; 
Retratamento  endodôntico;  Cirurgia  perirradicular;  Acidentes  e  complicações  em Endodontia;  Traumatismo 
dento-alveolar; Reabsorções dentárias; Tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta; Inter-
relação Endodontia-Periodontia; Emergências médicas no atendimento odontológico; Tratamento endodôntico 
em pacientes especiais; Clareamento dental; Endodontia em Odontopediatria; Considerações endodônticas na 
Terceira  Idade  (Endodontia  geriátrica);  e  Odontologia  Hospitalar  (pacientes  especiais  e  doenças  sistêmicas 
crônicas).

FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA -  Farmacotécnica; 
Farmacodinâmica;  Seleção,  prescrição  e  posologia  de  medicamentos;  Vias  e  métodos  de  administração  de 
fármacos; Formas farmacêuticas; Interações medicamentosas; Reações anômalas e adversas a medicamentos; 
Normas de prescrição; Anestesia local e anestésicos locais; Prevenção e controle da dor; Analgésicos; Anti-
inflamatórios  esteroides  e  não-esteroides;  Profilaxia  e  tratamento  de  infecções  bacterianas;  Antibióticos; 
Antifúngicos; Antivirais; Antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e hemostáticos; Pacientes que requerem 
cuidados  adicionais;  Uso  de  fármacos  durante  a  gestação  e  lactação;  Prescrição  de  medicamentos  em 
odontopediatria; Prescrição de medicamentos em odontogeriatria; e Fármacos e produtos que afetam os tecidos 
orais.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. 
ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
ANDREASEN, J. O. Fundamentos de Traumatismo Dental. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
BRASIL, Ministério da Saúde - ANVISA.  Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 24 de janeiro de 2014.
COHEN, S.; HARGREAVES, K. M. Caminhos da Polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
SILVA, L.  C. P.;  CRUZ, R. A. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.  1.  ed.  [S.l.]:  Santos 
Livraria Editora, 2009.
LEONARDO, M. R.;  LEAL, J.  M. Endodontia - Tratamento de Canais Radiculares. 2 volumes.  4. ed. São 
Paulo: Médica Panamericana, 2005.
LOPES, H. P.; SIQUEIRA JR., J. F. Endodontia - Biologia e Técnica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010.
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
TORABINEJAD, M.; WALTON, R. E. Endodontia: Princípios e Práticas. Tradução da 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010.
WHITE, S. C.; PHAROAH, M. J. Radiologia Oral - Fundamentos e Interpretação. 5. ed. [S.l.]: Elsevier, 2007.
YAGIELA, J. A.; et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Tradução da 6ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 
2011.
ZUOLO, M. L. et al. Reintervenção em Endodontia. 1. ed. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2009.  
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OBSERVAÇÃO:  A  bibliografia  sugerida  não  limita  nem  esgota  o  programa.  Serve  apenas  como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

IV - IMPLANTODONTIA

BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

IMPLANTODONTIA - Anestesia local: técnicas intra e extraorais; Acidentes, complicações e emergências 
médicas no atendimento odontológico; Períodos pré e pós-operatórios; Biologia óssea e osseointegração; Tipos 
de implantes e evolução dos sistemas de fixação; Macro e micro morfologia dos implantes; Avaliação e preparo 
prévio para pacientes com indicação para receber implantes; Planejamento cirúrgico-protético em implantes; 
Imaginologia aplicada à Implantodontia; Inter-relação Periodontia / Implantodontia; Princípios de cirurgia oral; 
Princípios  de técnicas  cirúrgicas  e protocolo para instalação de implantes;  Seleção dos pilares  protéticos  e 
planejamento protético; Técnicas de moldagem em Implantodontia; Oclusão em Implantodontia; Biomecânica; 
Opções  protéticas  em Implantodontia;  Manutenção  em Implantodontia;  Biomateriais;  Técnicas  de  aumento 
ósseo; Técnicas para reabilitação de maxilares atróficos e utilização de biomateriais; Técnicas de carga imediata 
e  cirurgia  com  planejamento  virtual;  Planejamento  de  casos  complexos  com  abordagem  multidisciplinar; 
Planejamento e técnicas para resolução de casos em áreas estéticas; e Complicações em Implantodontia.

FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA -  Farmacotécnica; 
Farmacodinâmica,  Vias  e  métodos  de  administração  de  fármacos;  Formas  farmacêuticas;  Interações 
medicamentosas;  Reações  anômalas  e  adversas  a  medicamentos;  Normas  de  prescrição;  Anestesia  local  e 
anestésicos locais; Prevenção e controle da dor; Analgésicos; Anti-inflamatórios esteroides e não-esteroides; 
Profilaxia  e  tratamento  de  infecções  bacterianas;  Antibióticos;  Antifúngicos;  Antivirais;  Antiagregantes 
plaquetários,  anticoagulantes e hemostáticos; Pacientes que requerem cuidados adicionais;  Uso de fármacos 
durante a gestação e lactação; Prescrição de medicamentos em odontopediatria; Prescrição de medicamentos em 
odontogeriatria; e Fármacos e produtos que afetam os tecidos orais.
Drogas  ansiolíticas  e  relaxantes  musculares  de  ação central;  Antipsicóticos  e  antidepressivos;  e  Protocolos 
farmacológicos. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. 
ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
BRASIL, Ministério da Saúde - ANVISA.  Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 24 de janeiro de 2014.
BUSER, D. 20 anos de Regeneração Óssea Guiada na Implantodontia. 2. ed. [S.l.]: Quintessence, 2010. 
CARDOSO, A. C. O Passo a Passo da Prótese sobre Implante. 1. ed. São Paulo: Santos, 2005.
CHIAPASCO, M, & ROMEO, E. Reabilitação Oral com Prótese Implantossuportada para Casos Complexos. 1. 
ed. [S.1.]: Santos, 2007.
ELLIS, E.; TUCKER, M. R; HUPP, J. R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 5. ed. [S.1.]: Elsevier, 
2009.
ESTRELA, C. Controle de Infecção em Odontologia. 1. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2002.
FRADEANI, MAURO.  Reabilitaçao Estética em Prótese Fixa - Análise Estética. 1. ed. [S.1.]: Quintessence, 
2006. v. 1.
FRADEANI, MAURO. Tratamento Protético - Uma Abordagem Sistemática a Integraçao Estética Biológica e 
Funcional. 1. ed. [S.1.]: Quintessence, 2009. v. 2.   
LINDHE,  J.  et  al.  Tratado de Periodontia  Clínica  e  Implantologia  Oral.  5.  ed.  Rio de Janeiro:  Guanabara 
Koogan, 2010.
LITTLE  J.  W.;  FALACE  D.  A.;  RHODUS  N.  L.  Manejo  Odontológico  de  Pacientes  Clinicamente 
Comprometidos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
MISCH, CARL E.  Prótese sobre Implantes.  1. ed. [S.1.]: Santos, 2006. 
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______. Implantes Dentais Contemporâneos. 3. ed. [S.1.]: Elsevier, 2009.
NEWMAN, M.; KORNMAN, K. O Uso de Antibióticos e Antimicrobianos na Prática Odontológica. 1. ed. 
[S.l.]: Quintessence, 1997.
YAGIELA, J. A.; et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Tradução da 6ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 
2011.

OBSERVAÇÃO:  A  bibliografia  sugerida  não  limita  nem  esgota  o  programa.  Serve  apenas  como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

V - ODONTOPEDIATRIA

BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

MATERIAIS  DENTÁRIOS -  Propriedades  físicas  e  mecânicas  dos  materiais;  Materiais  elásticos  para 
moldagem (reversíveis  e irreversíveis):  tipos,  técnicas  de  manipulação e  emprego;  Gessos  e  revestimentos; 
Resina  acrílica  auto  e  termopolimerizável;  Cimentos  odontológicos;  Compósitos  dentais:  classificação, 
composição, manipulação, reações de polimerização, propriedades físicas e mecânicas, indicações e recursos 
estéticos oferecidos pelo material,  contraindicações e técnicas de trabalho; Sistemas adesivos:  classificação, 
composição,  manipulação,  propriedades  físicas  e  mecânicas,  indicações  e  técnicas  de  trabalho;  Amálgama: 
composição,  manipulação,  reação  de  presa,  propriedades  das  ligas,  técnicas  de  emprego,  indicações  e 
contraindicações, e efeitos colaterais do mercúrio; e Biocompatibilidade dos materiais dentários.

ODONTOPEDIATRIA - Anestesia local: técnicas intraorais; Acidentes, complicações e emergências médicas 
no atendimento odontológico; Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos; Erupção dentária: fatores 
locais, sistêmicos e congênitos; Selantes de fossas e fissuras; Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos 
de suporte da criança e do adolescente; Tratamento de cárie profunda, exposição pulpar e dentes despolpados; 
Cariologia; Cárie dentária na criança e no adolescente; Alterações, crescimento e desenvolvimento; Crescimento 
da face e dos  arcos dentários;  Oclusão normal  nas  dentições decídua,  mista  e permanente;  Classificação e 
terminologia  da  maloclusão;  Planejamento  e  tratamento  da  maloclusão  na  primeira  dentição;  Ortodontia 
interceptativa; Diagnóstico ortodôntico; Saúde bucal; Terapia comportamental; Patologias; Radiologia aplicada 
à Odontopediatria; Abordagem farmacológica do comportamento do paciente; Terapia em pacientes especiais; 
Cefalometria; Gengivite e doença periodontal; e Desenvolvimento da oclusão.  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
ANDREASEN, J. O. Fundamentos de Traumatismo Dental. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2001.
ANUSAVICE, K. J.; SHEN, C.; RAWLS, H.R. Phillips: Materiais Dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: 
ELSEVIER, 2013.
BRASIL, Ministério da Saúde - ANVISA. Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 24 de janeiro de 2014.
CAMERON, A. Manual de Odontopediatria. 3. ed. São Paulo: Santos Livraria e Editora, 2012.
DEAN, J. A.; McDONALD, R. E.; AVERY, D. R. McDONALD e AVERY - Odontopediatria para Crianças e 
Adolescentes. 9. ed. [S1]: Elsevier, 2011
FEJERSKOV, O. Cárie Dentária - A doença e seu Tratamento Clínico. 1. ed. [S.l.]: Santos Livraria Editora, 
2005.
KRAMER, P. F., FELDENS, C. A. Traumatismos na Dentição Decídua. Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. 
1. ed. [S.1.]: Santos, 2005. 
KRAMER, P. F., FELDENS, C. A., ROMANO, A. R. Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria. 1. ed. 
[S.1.]: Artes Médicas, 2000. 
KRIGER, L. ABOPREV: Promoção de Saúde Bucal: Paradigma, Ciência e Humanização. 3. ed. [S.l.]: Artes 
Médicas, 2003. 
MOYERS, R. E. Ortodontia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 
NEVILLE, B. W. et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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PROFFIT, W. Ortodontia Contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
WAES, H. J. M., STOCKLI, P. W. Odontopediatria. 1. ed. [S.1.]: Artmed, 2002.
YAGIELA, J. A. et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. 6. ed. [S.l.]: Elsevier, 2011.

OBSERVAÇÃO:  A  bibliografia  sugerida  não  limita  nem  esgota  o  programa.  Serve  apenas  como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

VI - ORTODONTIA

BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

CEFALOMETRIA - História da cefalometria, evolução e valor científico da cefalometria;  Produção da 
radiografia  cefalométrica;  Anatomia  radiográfica  e  interpretação  das  imagens;  Pontos  e  planos 
cefalométricos; Análise de Steiner; Análise de Tweed; Análise de Downs; Análise de Wits; Análise póstero-
anterior de Ricketts; e Superposição de traçados.

MATERIAIS DENTÁRIOS - Gessos, alginatos, materiais para colagem e cimentação; e Fios ortodônticos: 
aço inoxidável, ligas de níquel-titânio, ligas de beta-titânio e ligas de cromo/co-balto/níquel.

ORTODONTIA -  Acidentes,  complicações  e  emergências  médicas  no  atendimento  odontológico; 
Conceituação; Embriologia dos ossos maxilares; Métodos de estudo do crescimento ósseo; Crescimento crânio-
facial; Oclusão normal na dentição decídua, mista e permanente; Classificação das maloclusões; Etiologia das 
maloclusões; Análise da dentição mista; Análise de Bolton; Funções do sistema estomatognático: mastigação, 
deglutição,  respiração e fonação;  Sobremordida  exagerada;  Mordida aberta;  Diagnóstico e  planejamento do 
tratamento  ortodôntico;  Tratamento  ortodôntico  na  dentição  mista  e  permanente;  Mudanças  tissulares 
decorrentes do movimento ortodôntico;  Mecânica ortodôntica; Reabsorção radicular; Contenção ortodôntica; e 
Diagnóstico das deformidades esqueléticas e tratamento orto-cirúrgico.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
ANUSAVICE, K. J.; SHEN, C.; RAWLS, H.R. Phillips: Materiais Dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: 
ELSEVIER, 2013.
BRASIL, Ministério da Saúde - ANVISA.  Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 18 de janeiro de 2013.
ENLOW, D. H. Crescimento Facial. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 1993. 
GRABER, T. M.; VANARSDALL JR., R. L. Ortodontia - Princípios e Técnicas Atuais. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002.
MEDEIROS, P. J. e MEDEIROS, P. P. Cirurgia Ortognática para o Ortodontista. 2. ed. [S.l.]: Editora Santos, 
2004.                                                                                                                                
MOYERS, R. E. Ortodontia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.                   
PROFFIT, W.; FIELDS Jr., H. W.; SARVER, D. M. Ortodontia Contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007.
VILELLA, O. V. Manual de Cefalometria. 3. ed. [S.l.]: Revinter, 2009. 

OBSERVAÇÃO:  A  bibliografia  sugerida  não  limita  nem  esgota  o  programa.  Serve  apenas  como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

VII - PATOLOGIA BUCAL E ESTOMATOLOGIA

PATOLOGIA  BUCAL  E  ESTOMATOLOGIA  -  Defeitos  do  Desenvolvimento  da  Região  Bucal  e 
Maxilofacial;  Anormalidades Dentárias;  Doenças da Polpa e do Periápice;  Doenças Periodontais;  Infecções 
Bacterianas; Infecções Fúngicas e Protozoárias; Infecções Virais; Lesões Física e Químicas;  Doenças Alérgicas 
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e Imunológicas; Patologia Epitelial; Patologia das Glândulas Salivares; Tumores dos Tecidos Moles; Distúrbios 
Hematológicos; Patologia Óssea; Cistos dos Maxilares e Pescoço; Tumores Odontogênicos; Patologia Óssea; 
Doenças  Dermatológicas;  Manifestações  Orais  de  Doenças  Sistêmicas;   Dor  Facial  e  Doenças 
Neuromusculares; Princípios Fundamentais na Conduta do Paciente: a) Diagnóstico: história, b) Diagnóstico: 
exame, c) Diagnóstico: exames complementares, d) Tratamento, e) Medicamentos utilizados no tratamento de 
pacientes com doença bucal; Câncer Bucal; e Cuidados com o Paciente Oncológico. Avaliação e tratamento dos 
pacientes sistemicamente.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

LITTLE  J.  W.;  FALACE  D.  A.;  RHODUS  N.  L.  Manejo  Odontológico  de  Pacientes  Clinicamente 
Comprometidos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

NEVILLE, B. W.; et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

REGEZI J. A.; CIUBBA J. J.; JORDAN R. C. K. Patologia Oral: Correlações Clinicopatológicas. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013.

SCULLY, C. Medicina Oral e Maxilofacial: Bases do Diagnóstico e Tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009.

YAGIELA, J. A.; et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Tradução da 6ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 
2011.

OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como orientação para 
as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

VIII - PERIODONTIA

BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA - Farmacodinâmica; 
Seleção,  prescrição  e  posologia  de  medicamentos;  Vias  e  métodos  de  administração  de  fármacos;  Formas 
farmacêuticas; Interações medicamentosas; Reações adversas a medicamentos; Normas de prescrição; Anestesia 
local  e  anestésicos  locais;  Prevenção  e  controle  da  dor;  Analgésicos;  Anti-inflamatórios  esteroides  e  não-
esteroides;  Profilaxia  e  tratamento  de  infecções  bacterianas;  Antibióticos;  Antifúngicos;  Antivirais; 
Antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e hemostáticos; Pacientes que requerem cuidados adicionais; Uso 
de  fármacos  durante  a  gestação  e  lactação;  Prescrição  de  medicamentos  em  odontogeriatria;  Fármacos  e 
produtos que afetam os tecidos orais; Drogas ansiolíticas; e Protocolos farmacológicos em Periodontia.
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PERIODONTIA  -  Anatomia  macroscópica  e  microscópica  dos  tecidos  periodontais;  Mucosa  em torno  de 
dentes e de implantes; Tecido Ósseo; Osseointegração; Classificação das doenças periodontais; Epidemiologia 
das doenças periodontais; Biofilme orais e cálculos dentários; Metabolismo das bactérias orais e microbiologia 
associada à doença periodontal; Infecções Periodontais e Perimplantares; Patogênese da Periodontite; Fatores 
modificadores das doenças periodontais; Trauma de Oclusão; Lesões inflamatórias gengivais não induzidas por 
placa  bacteriana;  Doenças  gengivais  induzidas  por  placa  bacteriana;  Periodontite  Crônica;  Periodontite 
Agressiva; Doença Periodontal Necrosante; Doença Periodontal como risco para doença sistêmica; O abscesso 
periodontal; Lesões de origem endodôntica; Patologia Perimplantar; Urgências em Periodontia; Conceitos em 
Regeneração Tecidual  Periodontal;  Exame  de pacientes  com doenças  periodontais;  Plano de tratamento  de 
pacientes  com doenças  periodontais;  Fase  sistêmica  do tratamento;  Controle  mecânico  e  químico  da  placa 
supragengival;  Terapia  não  cirúrgica;  Cirurgia  periodontal:  acesso  cirúrgico;  Tratamento  de  dentes  com 
envolvimento de furca; Endodontia e Periodontia; Tratamento de lesões perimplantares; Antibióticos na terapia 
periodontal;  Classificação  e  diagnóstico  dos  defeitos  ósseos  periodontais;  Terapia  periodontal  regenerativa; 
Terapia Mucogengival- cirurgia plástica periodontal; Ortodontia e Periodontia; Implantodontia e Periodontia; 
Periodontia,  Prótese  e  Dentística;  Terapia  Periodontal  de  suporte;  Halitose;  e  Anestesia  local:  técnicas 
intraorais; Acidentes, complicações e emergências médicas no atendimento odontológico.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. 
ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia Plástica Periodontal. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
BRASIL, Ministério da Saúde - ANVISA.  Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 24 de janeiro de 2014.
CARRANZA, F.A. et al. Periodontia Clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
GENCO, R. J.;  COHEN, D. W. Periodontia Contemporânea. 3. ed. Revisada. São Paulo: Santos Livraria e 
Editora, 1999.
KRIGER, L. ABOPREV: Promoção de Saúde Bucal: Paradigma, Ciência e Humanização. 3. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2003. 
LINDHE,  J.  et  al.  Tratado de Periodontia  Clínica  e  Implantologia  Oral.  5.  ed.  Rio de Janeiro:  Guanabara 
Koogan, 2010. 
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
SOBRAPE. Avanços em Periodontia e Implantodontia - Paradigmas e Desafios. 1. ed. [S.l.]: Napoleão, 2011. 
WANNMACHER,  L.;  FERREIRA,  M.  B.  C.  Farmacologia  Clínica  para  Dentistas.  3.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
YAGIELA, J. A. et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. 6. ed. [S.l.]: Elsevier, 2011.

OBSERVAÇÃO:  A  bibliografia  sugerida  não  limita  nem  esgota  o  programa.  Serve  apenas  como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

IX - PRÓTESE DENTÁRIA

BIOSSEGURANÇA - Doenças ou agravos de notificação compulsória; Imunização dos profissionais de saúde; 
Riscos ocupacionais; Acidentes de trabalho e conduta após exposição ao material biológico; Higienização das 
mãos;  Equipamentos  de  proteção  individual;  Fluxo  e  processamento  de  artigos;  Antibioticoprofilaxia  em 
Odontologia;  O órgão dental  e  a  importância  do banco de dentes;  Gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos; e Proteção Radiológica. 

MATERIAIS  DENTÁRIOS -  Propriedades  físicas  e  mecânicas  dos  materiais;  Materiais  elásticos  para 
moldagem (reversíveis  e irreversíveis):  tipos,  técnicas  de  manipulação e  emprego;  Gessos  e  revestimentos; 
Resina  acrílica  auto  e  termopolimerizável;  Cimentos  odontológicos;  Compósitos  dentais:  classificação, 
composição, manipulação, reações de polimerização, propriedades físicas e mecânicas, indicações e recursos 
estéticos oferecidos pelo material,  contraindicações e técnicas de trabalho; Sistemas adesivos:  classificação, 
composição,  manipulação,  propriedades  físicas  e  mecânicas,  indicações  e  técnicas  de  trabalho;  Amálgama: 
composição,  manipulação,  reação  de  presa,  propriedades  das  ligas,  técnicas  de  emprego,  indicações  e 
contraindicações, e efeitos colaterais  do mercúrio;  Biocompatibilidade dos materiais dentários; e Cerâmicas 
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odontológicas:  Classificação,  Processamento,  Próteses  Metalocerâmicas  (Composição  das  porcelanas 
processamento, adesão da porcelana ao metal) e Próteses Cerâmicas.

ODONTOGERIATRIA E ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - 
Aspectos  psicológicos  no  atendimento  ao  idoso;  Distúrbios  bucais  na  Terceira  Idade;  Plano  de  tratamento 
integrado em Odontogeriatria (Periodontia, Cirurgia, Endodontia, Prótese e Implantodontia); Atendimento ao 
idoso dependente; e Odontologia Hospitalar (pacientes especiais e doenças sistêmicas crônicas).

PRÓTESE DENTAL - Anestesia local: técnicas intraorais; Acidentes, complicações e emergências médicas no 
atendimento odontológico; Diagnóstico e plano de tratamento em Prótese; Preparos cavitários com finalidade 
protética:  indicações,  contraindicações,  técnica  e  instrumental;  Proteção  do  complexo  dentino-pulpar; 
Restaurações protéticas temporárias; Cimentação adesiva: materiais e técnicas,  Inlays e onlays de porcelana; 
Facetas  Laminadas;  Núcleos  metálicos  fundidos  e  pinos  pré-fabricados  na  restauração  de  dentes  tratados 
endodonticamente;  Fundamentos  de  prótese  parcial  fixa  unitária  e  múltipla;  Próteses  parciais  e  totais 
removíveis; Próteses imediatas; Fundamentos de oclusão e montagem em articulador semi-ajustável; Fisiologia 
do  sistema  estomatognático  e  disfunção  temporomandibular;  Inter-relação  Prótese/Periodontia;  Opções  de 
tratamento  para  sobredentaduras  inferiores  e  implantossuportada  mandibular;  Princípios  das  próteses  sobre 
implantes cimentadas e aparafusadas; e Considerações sobre a oclusão das próteses implantossuportadas.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ANDRADE, E. D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3. ed. [S.l.]: Artes Médicas, 2011. 
ANUSAVICE, K. J.; SHEN, C.; RAWLS, H.R. Phillips: Materiais Dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: 
ELSEVIER, 2013.
BARATIERI, L. N. et al.  Odontologia Restauradora Fundamentos e Possibilidades. 1. ed. São Paulo: Santos 
Livraria e Editora, 2001.
BRASIL, Ministério da Saúde - ANVISA.  Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <cfo.org.br/publicacoes-principal/publicacoes/
servicos-odontologicos-prevencao-e-controle-de-riscos>. Acessado em 18 de janeiro de 2013.
BRUNETTI, R. F.; MONTENEGRO, F. L. B. Odontogeriatria: Noções de Interesse Clínico. 1. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2002.  
CARR, A.B.; BROWN, D. T. Mccracken _ Prótese Parcial Removível. 12ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
CONCEIÇÃO, E. N. et al. Dentística - Saúde e Estética. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
JIMENEZ-LOPES, V. Reabilitação Bucal em Prótese sobre Implantes. 1. ed. [S.l.]: Santos Livraria Editora, 
2000.
LINDHE,  J.  et  al.  Tratado de Periodontia  Clínica  e  Implantologia  Oral.  5.  ed.  Rio de Janeiro:  Guanabara 
Koogan, 2010. 
MEZZOMO, E. et al. Prótese Parcial Fixa - Manual de Procedimentos. 1. ed. São Paulo: Santos Livraria Editora, 
2001.
______. Reabilitação Oral Contemporânea. 1. ed. [S.l.]: Santos Livraria Editora, 2006.
MISCH, CARL E. Prótese sobre Implante.  1. ed. [S.1.]: Santos, 2006. 
PEGORARO, L. F. et al. Prótese Fixa. 1. ed. EAP - APCD São Paulo: Artes Médicas, 1998. v. 7. 
PHOENIX, R.D. Prótese Parcial Removível Clínica de Stewart. 3ªed.: Quintessence Nacional, 2007.
REIS, A.; LOGUERCIO, A. D. Materiais restauradores diretos. 1ª ed. São Paulo: Santos, 2007
SILVA, L.  C. P.,  CRUZ, R. A. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.  1.  ed.  [S.l.]:  Santos 
Livraria Editora, 2009.
SHILLINGBURG, H. T. et al. Fundamentos de Prótese Fixa. 4. ed. São Paulo: Quintessence Ltda, 2007.
TELLES, D. Prótese Total - Convencional e Sobre Implantes. 1. ed. São Paulo: Santos, 2009.
TODESCAN, R. et al. Atlas de Prótese Parcial Removível. 1. ed. São Paulo: Santos Livraria e Editora, 1996.
TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fundamentos de Prótese Total. 9. ed. [S.l.]: Santos Livraria e Editora, 2010.

X - RADIOLOGIA

RADIOLOGIA - Física da radiação ionizante; Efeitos biológicos da radiação; Proteção radiológica e segurança 
da radiação; Filmes radiográficos, Ecrans intensificadores e grades; Processamento radiográfico; Princípios de 
formação  da  imagem;  Técnicas  radiográficas  intra  e  extra-bucais;  Métodos  de  localização  radiográfica; 
Radiografias  panorâmicas;  Radiografia  digital;  Tomografia  computadorizada;  Ressonância  magnética; 
Anatomia  radiográfica  dentomaxilofacial;  Princípios  de  interpretação  radiográfica;  alterações  de 
desenvolvimento  da  face  e  dos  maxilares;  Doença  cárie,  doença  periodontal  e  anomalias  dentárias;  lesões 
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inflamatórias dos maxilares; Cistos, tumores benignos e malignos dos maxilares; e Diagnóstico por imagem da 
articulação temporomandibular.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

CAVALCANTI,  M.  Tomografia  Computadorizada  por  Feixe  Cônico  -  Interpretação  e  Diagnóstico  para  o 
Cirurgião-Dentista. 1. ed. São Paulo: Santos livraria e editora, 2009.
CAVALCANTI, M. Diagnóstico por Imagem da Face. 1. ed. São Paulo: Santos livraria e editora, 2008.
FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia Odontológica. 6. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004.
PAPAIZ, E.G. et al.  Atlas de Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico para o Cirurgião-Dentista.  1. ed. 
[S.l.]: Santos livraria e editora, 2011.
WHAITES, E. Princípios de Radiologia Odontológica. 4. ed. [S.l.]: Elsevier, 2009.
WHITE, S. C.; PHAROAH, M. J. Radiologia Oral - Fundamentos e Interpretação. 5. ed. [S.l.]: Elsevier, 2007. 

OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como 
orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos.

ANEXO V 

INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS) 
I - CONDIÇÕES INCAPACITANTES: 
a) Cabeça e Pescoço
Deformações, perdas extensas de substância; cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio 

funcional; contraturas musculares anormais, cisto branquial, higroma cístico de pescoço e fístulas.
b) Ouvido e Audição
Deformidades  significativas  ou  agenesia  das  orelhas;  anormalidades  do  conduto  auditivo  e  tímpano, 

exceto  as  desprovidas  de  potencialidade  mórbida,  infecções  crônicas  recidivantes,  otite  média  crônica, 
labirintopatias e tumores. No teste audiométrico serão observados os índices de acuidade auditiva constantes da 
alínea g do item II.

c) Olhos e Visão
Ceratocone, glaucoma, infecções e processos inflamatórios, excetuando conjuntivites agudas e hordéolo; 

ulcerações,  tumores,  excetuando  cisto  benigno  palpebral;  opacificações,  seqüelas  de  traumatismo  ou  de 
queimaduras; doenças congênitas e deformidades congênitas ou adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais 
que comprometam a função; anormalidades funcionais significativas e diminuição da acuidade visual além da 
tolerância permitida; lesões retinianas, doenças neurológicas ou musculares oculares; discromatopsia para as 
cores verde e vermelha. A cirurgia refrativa não gera inaptidão, desde que, no momento da IS, o candidato não 
apresente restrições laborais e tenha condições de realizar teste de suficiência física, atestado por especialista.

d) Boca, Nariz, Laringe, Faringe, Traqueia e Esôfago
Anormalidades  estruturais  congênitas  ou  não,  desvio  acentuado  de  septo  nasal,  mutilações,  tumores, 

atresias  e  retrações;  fístulas  congênitas  ou  adquiridas;  infecções  crônicas  ou  recidivantes;  deficiências 
funcionais na mastigação, respiração, fonação, fala (principalmente as que possam interferir nos comandos e 
mensagens nas diversas atividades militares) e deglutição.

e) Aparelho Estomatognático
Estado sanitário bucal deficiente; cáries, restaurações e próteses insatisfatórias, infecções, cistos, tumores, 

deformidades  estruturais  tipo  fissuras  labiais  ou  labiopalatinas;  sequelas  deformantes  de  síndromes  ou  de 
alterações do desenvolvimento maxilo-facial; ausências dentárias na bateria labial sem reabilitação estética e 
funcional e as más-oclusões de origem dentária ou esquelética com comprometimento funcional já instalado ou 
previsível  sobre  a  mastigação,  fonação,  deglutição,  respiração ou  associadas  a  desordens  miofuncionais  da 
articulação têmporo-mandibular.  Tais condições gerarão inaptidão ainda que em vigência de tratamento não 
efetivamente concluído. O mínimo exigido é de vinte dentes naturais, dez em cada arcada, hígidos ou tratados 
com material restaurador definitivo. O candidato deverá possuir quatro molares opostos dois a dois em cada 
lado, tolerando-se prótese dental desde que apresente os dentes naturais exigidos.

f) Pele e Tecido Celular Subcutâneo
Infecções crônicas ou recidivantes, inclusive a acne com processo inflamatório agudo ou dermatose que 

comprometa o barbear; micoses, infectadas ou cronificadas; parasitoses cutâneas extensas; eczemas alérgicos; 
expressões  cutâneas  das  doenças  autoimunes,  excetuando-se  vitiligo,  manifestações  das  doenças  alérgicas; 
ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes, que poderão vir a comprometer a capacidade laborativa; afecções 
em  que  haja  contra-indicação  a  exposição  solar  prolongada;  apresentar  tatuagem  que,  nos  termos  de 
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