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Objetivo Geral: Capacitar o aluno à realizar a remoção seletiva da lesão de cárie e restaurações 

provisórias. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Descrever o conceito de cárie dentária; 

2. Conhecer a filosofia da mínima intervenção; 

3. Diagnosticar lesões de cárie em dentina; 

4. Compreender os estágios de progressão da lesão de cárie na dentina; 

5. Conhecer as características clínicas e histopatológicas da progressão da lesão de cárie em 

dentina; 

6. Descrever e definir as reações do complexo dentinopulpar frente a progressão da lesão de 

cárie; 

7. Intervir adequadamente em cada tipo de lesão; 

8. Conhecer os métodos indicados para a remoção do tecido cariado; 

9. Conhecer e realizar o protocolo clínico  para a remoção seletiva da lesão de cárie; 

10. Compreender sobre a resistência de união do material restaurador a dentina após remoção 

seletiva da lesão de cárie; 

11. Entender e descrever as indicações e vantagens do tratamento expectante; 

12. Descrever e realizar o protocolo clínico para o tratamento expectante; 

13. Entender e descrever as indicações das restaurações provisórias; 

14. Conhecer os materiais utilizados para restaurações provisórias; 

15. Realizar o protocolo clínico para restaurações provisórias. 
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