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Manual das ClíniCas OdOntOlógiCas
1. identifiCaçãO

As clínicas estão subordinadas ao curso de odontologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) 
e serão utilizadas para as disciplinas curriculares, projetos de extensão e especialização vinculados ao curso.

Sua localização é Avenida Bárbara Heliodora 725, prédio B, Bairro Bom Retiro, Ipatinga.

2. finalidades

A finalidade das clínicas serão proporcionar aos discentes do curso o aprendizado da prática odontológica através 
da incorporação da teoria e sua vivência na prática clínica.

3. adMinistraçãO

A direção administrativa das clínicas está a cargo da coordenadora do curso de Odontologia.

São funções da direção administrativa:
• elaborar, organizar, supervisionar, coordenar e fazer cumprir todas as atividades relacionadas às clínicas;
• cumprir e fazer cumprir as normas de funcionamento das clínicas.

4. equipes de apOiO

Naefa:

Suas funções são:
• gerar o controle dos equipamentos, bem como sua manutenção.
• suporte aos professores com relação ao material de consumo e lista de presença de alunos.

Auxiliares de limpeza:

Suas funções são: 
• cumprir as normas contidas no Manual de Controle de Infecção das clínicas e laboratórios específicos do curso de 
Odontologia;
• realizar a limpeza das clínicas de acordo com as normas estabelecidas pela instituição;
• respeitar o horário das aulas de forma que a limpeza não interfira no andamento das atividades acadêmicas;
• estar devidamente paramentada para a realização de suas funções;
• registrar qualquer dano aos equipamentos e assinar o livro de registro das clínicas;
• sempre que necessário estar disponível para apoiar durante os atendimentos clínicos;
• zelar pelo bem patrimonial da instituição bem como pela ordem dentro do ambiente de trabalho;
• manter postura respeitosa com os funcionários; docentes; discentes e pacientes.

Técnicos de manutenção de equipamentos

Suas funções são: 
• zelar pelo bem patrimonial da instituição bem como pela ordem dentro do ambiente de trabalho;
• providenciar o reparo dos equipamentos danificados;
• comunicar ao setor administrativo a necessidade de comprar materiais e peças para o
concerto e manutenção dos equipamentos;
• manter postura respeitosa com os funcionários; docentes; discentes e pacientes.



5. dOCentes 

A orientação dos discentes nas atividades da clínica será exercida por um grupo de profissionais pertencentes ao 
corpo docente do curso de Odontologia.

São funções dos docentes:
• exercer suas atividades dentro de um ambiente saudável e em condições adequadas de trabalho; 
• cumprir e fazer cumprir o horário de aula estabelecido, as normas de funcionamento da Clínica e as normas conti-
das no Manual de Controle de Infecção das clínicas e laboratórios específicos do curso de Odontologia; 
• orientar e acompanhar o trabalho do discente em todas as suas etapas; 
• orientar o aluno quanto:
• à avaliação do paciente;
•  à propedêutica e terapêutica;
• à interpretação de resultados; 
• à elaboração de um planejamento integral; 
• ao manuseio dos equipamentos;
• à orientação do paciente e/ou responsáveis;
• à conduta ética; 
• ao zelo pela imagem e pela identidade da Odontologia e pela identidade da Instituição.
• intervir no atendimento, quando necessário, com o objetivo de facilitar o processo ensino-aprendizagem e de 
preservar a saúde do paciente; 
• observar e avaliar, diariamente, o atendimento realizado pelo aluno com retorno diário para o discente quanto a 
este atendimento;
• a vistoria nos instrumentais e materiais utilizados pelos alunos,  bem como no seu EPI e demais procedimentos 
que visam o controle de infecção na prática clínica devem ser realizadas  diariamente. Todas as observações deve-
rão ser registradas em formulário próprio;
• assinar diariamente o prontuário de cada paciente atendido e toda a documentação necessária, após conferência 
do procedimento executado pelo aluno; 
• docente deve permanecer na clínica enquanto houver atendimento ao paciente;
• redistribuir, quando necessário, os pacientes entre os discentes de forma a suprir a demanda de procedimentos 
específicos de cada conteúdo;
• considerando o tipo de procedimento executado , o docente deve companhar a produtividade dos alunos em 
nível qualitativo,; 
• participar de reuniões, quando convocados; 
• zelar pelo bem patrimonial da instituição e pela ordem dentro do ambiente clínico;
• A coordenação deverá ser comunicada sobre os alunos que necessitam de apoio pedagógico;
• manter uma postura respeitosa com seus pares, funcionários, discentes e pacientes.

6. disCentes

Os discentes deverão estar regularmente matriculados nas disciplinas que oferecem esta atividade dentro das clíni-
cas, respeitando a organização da estrutura curricular. 

São funções dos discentes:
• cumprir o horário de aula estabelecido;
• cumprir as normas de funcionamento da Clínica e do Manual de Controle de Infecção das clínicas e laboratórios 
específicos do curso de Odontologia;
• solicitar ao setor administrativo o prontuário do paciente que está sob seus cuidados para coleta de informações, 
análise e planejamento integral;
• devolver o prontuário ao final da clínica para a administração;
• zelar pelo prontuário do paciente, de forma a preservar todos os dados e informações contidas no mesmo;
• solicitar ao setor administrativo o agendamento de um novo paciente, desde que previamente autorizado pelo 
docente da disciplina;
• solicitar ao setor administrativo o cancelamento de consulta previamente agendada,
desde que haja ciência do docente da disciplina; 
• o atendimento odontológico ao paciente deve ser  de acordo com preceitos éticos, seguindo um rigor técnico-
científico; 
• não perturbar a ordem ou desrespeitar seus pares,  pacientes, funcionários, docentes do UNILESTE;
• zelar pelo bem patrimonial da instituição e pela ordem dentro da instituição;
• apresentar-se  com os materiais e instrumentais necessários para as atividades acadêmicas;
• manter uma postura respeitosa com seus pares, funcionários, docentes e pacientes. 



7. paCientes

A triagem será realizada de acordo com a inscrição por livre demanda, de acordo com a solicitação da coordenação 
do curso de Odontologia, ressalvados os casos que interessarem de modo especial ao desenvolvimento acadêmico 
e com ciência e autorização da coordenação de curso.

O paciente poderá ter somente duas faltas (justificada ou não) por semestre. Caso o paciente falte à primeira con-
sulta, o mesmo perderá a vaga e será substituído por outro previamente triado e agendado pelo setor responsável. 
O paciente deverá apresentar uma postura colaboradora com o atendimento clínico e respeitosa com seus pares, 
docentes, discentes e funcionários. Caso contrário, o mesmo poderá ser dispensado do atendimento.

No caso de pacientes que serão assistidos nas clínicas de estágio supervisionado II (Odontopediatria e Ortodontia), 
estes deverão ser acompanhados durante o atendimento, por um responsável.

8. funCiOnaMentO

A estrutura da Clínica é composta de clínicas de atenção primária, secundária e terciária, sendo denominadas de 
Dentística Clínica, Endodontia clínica, Periodontia clínica, Prótese total, Cirurgia odontológica I e II , Estágios super-
visionados, Prótese fixa e Prótese parcial removível.

Nas Clínicas ocorrem um fluxo contínuo de pacientes onde, de acordo com o período, aumenta-se o grau de com-
plexidade do atendimento, incorporando novos procedimentos, melhorando a visão crítico-reflexiva do acadêmico, 
pois o mesmo passa a conceber planejamentos integrais. O aluno irá se depara com pacientes de perfil clínico cada 
vez mais complexo, até que no último semestre esteja apto a resolver os problemas bucais do paciente, assim como 
propor atividades dentro de um referencial que utilize a epidemiologia, o planejamento e a promoção de saúde.
O planejamento do atendimento clínico, elaborado pela equipe de docentes e discentes, é compatível com a reali-
dade cultural, social e econômica do paciente, respeitando seus anseios e seu estado geral de saúde.

A seguir, estão descritos os procedimentos realizados na Clínica de acordo com o conteúdo:

CONTEÚDO PROCEDIMENTOS

Dentística
Clínica

Anamnese
Exame objetivo geral e especial
Exames radiográficos
Educação em saúde 

Polimento coronário 
Fluorterapia
Selamento provisório de cavidades
Restaurações adesivas conservadoras
Capeamento pulpar direto e indireto
Restauração de amálgama simples

Periodontia
Clínica

Polimento coronário
Evidenciação de placa
Raspagem supragengival
Raspagem e alisamento radicular (RAR)
Aplicação tópica de flúor após RAR
Aumento de coroa clínica
Raspagem em campo aberto (até 3 dentes)
Exodontia simples
Pequenos ajustes oclusais



Endodontia
Clínica

Diagnóstico das doenças pulpares e periapicais
Exames complementares
Capeamento pulpar direto e indireto
Tratamento  em dentes uni radiculares
Diagnóstico e tratamento de reabsorção
Pulpectomia

Prótese
total

Diagnóstico, Planejamento e Plano de Tratamento de prótese total
Reembasamento de próteses totais
Confecção e instalação de prótese total

Cirurgia
Odontológica I

Exodontias simples

Estágio
Supervisionado I

Todos os procedimentos listados anteriormente para atendimento
de adolescentes e adultos
Emergência odontológica
Restaurações diretas complexas
Tratamento endodôntico de dentes birradiculares
Cirurgia a retalho
Gengivectomia
Gengivoplastia

Prótese
Fixa

Diagnóstico, Planejamento e Plano de Tratamento
Coroa total metálica
Coroa total metaloplástica
Coroa total metalocerâmica
Onlays estéticas
Restauração metálica fundida
Facetas indiretas
Núcleo de preenchimento e metálicos
Restaurações provisórias

Cirurgia
Odontológica II

Exodontias complexas
Exodontia de dentes retidos/impactados
Drenagem de abscesso
Cirurgia com finalidade protética. 

Estágio
Supervisionado II

Todos os procedimentos listados anteriormente para atendimento
de pacientes pediátricos
Ortodontia preventiva
Emergência odontológica em pediatria

Prótese Parcial
Removível

Diagnóstico, Planejamento e Plano de Tratamento de
Prótese Parcial Removível. 
Associação de Prótese Parcial Removível à Prótese Parcial Fixa ou
a Prótese total
Confecção e instalação de PPR



Estágio
Supervisionado III

Todos os procedimentos listados anteriormente para atendimento
de pacientes adultos
Tratamento de restaurações complexas e facetas em resina direta
Tratamento endodôntico de dentes multiradiculares
Retratamento endodôntico

9. nOrMas

Os discentes poderão entrar nas clínicas 20 minutos antes do horário do início da aula.
Os discentes não poderão entrar nas clínicas após 15 minutos após o início da aula.
As atividades dos discentes deverão ser finalizadas com 15 minutos antes do horário do término da aula.
A solicitação de paciente será realizada em formulário próprio, assinadas por um docente.
O discente só poderá atender o paciente na presença de um docente.
O atendimento clínico será realizado em dupla de alunos, sendo ambos alunos responsáveis pelo atendimento clíni-
co e deverão conhecer o planejamento e plano de tratamento do paciente.
Os materiais dos discentes que serão esterilizados deverão ser encaminhados pelos mesmos. Não será permitido 
que outro alunos entregue o material de um colega.
Os discentes somente serão autorizados a atender o paciente se estiverem com o material e instrumental comple-
tos.
A conservação dos equipamentos odontológicos são de responsabilidade dos discentes.
O uso de celular não é permitido nas clínicas do curso. 
Não é permitido a alimentação no ambiente das clínicas.
O enceramento, vazamento de gesso, revelação de radiografias deverão ser realizadas nos ambientes reservados 
para essas atividades.

10. avaliaçãO dOs disCentes

A atividade clínica será individual, diária e os seguintes itens serão observadas:

Biossegurança:
• uso de EPI
• limpeza e adequação da roupa
• respeitar o Manual de Controle de Infecção das clínicas
• esterilização do material
• manuseio do material estéril de acordo com as normas de biossegurança durante o atendimento clínico
• É importante ressaltar que casos de não cumprimento das normas de controle de infecção, quanto a esterilização 
dos materiais e instrumentais, serão encaminhados para a Coordenação do curso.

Conhecimento teórico:
• discente é capaz de responder perguntas a respeito do conteúdo teórico correspondente à prática que está sendo 
executada.

Documentação:
• preenchimento das fichas clínicas. Os docentes deverão assinar toda a documentação ao final de cada aula.

Material/Instrumental:
• material completo e devidamente esterilizados.
Organização:
• aluno trabalha de forma sistematizada, organizando o material e instrumental necessários à realização de todo os 
procedimentos técnicos.
• execução dos procedimentos com qualidade.
• preenchimento correto e completo dos prontuários e outras documentações do paciente.
• manter em ordem a documentação do paciente.

Plano de tratamento:
• o discente deverá fazer um resumo do procedimento que irá abordar com seu paciente no dia.
Realizar em folha A4, com indicações de referências bibliográficas. Esse resumo será analisado pelo professor.



Pró-atividade/ Interesse/ Autocontrole:
• O discente desempenha suas atividades com empenho, sendo resolutivo e tomando decisões no momento corre-
to.
• Colaboração espontânea com seus colegas, membros da equipe e se demonstra boa vontade em auxiliar quando 
solicitado.
• discente consegue lidar com momentos de tensão, mantendo o equilíbrio emocional diante de situações novas e 
inesperadas.
• Discente busca conhecimento.

Relacionamento professor/aluno/paciente/funcionário e conduta ética:
• convívio bom e respeitoso com paciente, colega, professores e funcionários.
• discente sabe receber críticas e consegue trabalhá-las.
• Discente demonstra sensibilidade no relacionamento com o paciente.

Técnica:
• Discente executa procedimentos técnicos de acordo com os princípios científicos.
• Tem capacidade de aplicar a teoria à prática.
• demonstra confiança na realização dos procedimentos.
• Fazer uso correto da linguagem técnica na comunicação oral e escrita.
• Ter habilidade no manuseio dos materiais, instrumentos e equipamentos.

Pontualidade/assiduidade:
• discente deve estar pronto para atendimento no horário do início da aula e terminar o atendimento no horário 
previsto.
• Estar presente nas aulas clínicas.

11. Observações finais

A atividade prática poderá ser cancelada pelo docente orientador caso considere a não observação de algum dos 
critérios acima descritos por parte dos discentes.

Não cumprimento das atividades:

O aluno poderá ser penalizado na avaliação prática em atividades clínicas, devido ao não cumprimento das ativida-
des, quando:

• Não houver atendimento ao paciente e/ou não execução das atividades práticas, devido ausência, não prepara-
ção/planejamento teórico ou instrumentais inadequados entre outros (avaliado em menos 10% da nota integral);
• Recidiva do item anterior (avaliado em menos 20% da nota integral);
• As demais situações de não atendimento ou atividades não realizadas, bem como as justificativas do não atendi-
mento, deverão ser analisadas pelos professores das clínicas em questão.

*Diante de dois atendimentos aos pacientes não realizados, a critério do professor, o mesmo poderá ser encami-
nhado para outra dupla de alunos ou voltar para a lista de espera.

Estas normas aplicam-se a todos os discentes, docentes e funcionários, não cabendo decisões isoladas.


