PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Bacharelado em Odontologia
Disciplina: Saúde Coletiva II
Código: ODO18
Professor: Leônidas Marinho dos Santos Junior
e-mail: leonidas.junior@unirios.edu.br
CH Teórica: 20
CH Prática:
Créditos:
20 04
CH Total: 40
Créditos: 02
Pré-requisito(s): Período: III
Ano: 2021.1
2. EMENTA:
Saúde e Odontologia. Educação em Saúde Bucal. Saúde, Cidadania e Cultura. Estado de saúde da
população, sistema de atenção em saúde e práticas assistenciais formais e informais. Odontologia
Inserida na Estratégia da Saúde da Família. Hierarquização e Epidemiologia das Doenças Bucais. A
Promoção da Saúde e a Prevenção de Doenças Bucais. Sistema Único de Saúde. Políticas Públicas
de Saúde. Vigilância sanitária em Odontologia. Administração e planejamento em Saúde Coletiva.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
- Desenvolver a competência para exercer a atividade odontológica com atitudes e postura ética no
atendimento individual e coletivo.
- Desenvolver habilidade de realizar análise crítica, reflexiva e investigativa do processo saúdedoença oral em sua dimensão coletiva.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Oferecer ao aluno de graduação em odontologia uma visão sistêmica da saúde coletiva, com senso
de responsabilidade social, preparando-o para a prática clínica com conhecimento técnico-científico
sobre as práticas preventivas e terapêuticas usadas para o tratamento preventivo em odontologia, de
forma a inibir os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento dos principais agravos
proveniente das doenças bucais.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:
- Entender os aspectos relacionados à epidemiologia e suas aplicações em saúde bucal;
- Conhecer os fatores intervenientes no desenvolvimento das principais doenças bucais;
- Entender a filosofia da promoção da saúde e prevenção de doenças;
- Identificar na realidade os determinantes sociais do processo saúde-doença;
- Promover educação em saúde bucal e conscientizar a população para a prática de atitudes
preventivas, na tentativa de minimizar os problemas de Saúde Bucal;
- Conhecer as noções básicas de informação em saúde ;
- Compreender e discutir os modelos assistênciais em Saúde Bucal;
- Vivenciar a Estratégia de Saúde da Família e Centro de Especialidades Odontológicas no SUS.

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
TEÓRICO
1ª ETAPA - Presencialmente Conectado/ Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
1.1 – Organização da saúde bucal na atenção básica:
a) Planejamento em Saúde
b) Atenção primária e o espaço da saúde bucal coletiva
c) Indicadores de saúde bucal no pacto da atenção básica
d) Principais agravos em saúde bucal
e) Atribuições específicas do cirurgião-dentista na unidade básica de saúde
1.2 – Cárie dentária:
a) Diagnóstico e Etiologia: fatores relacionados à cárie dentária (determinantes e modificadores)
b) Declínio da cárie no Brasil e no mundo
c) Métodos preventivos de cárie dentária
d) Evidenciadores e aferição do “índice de placa”
2ª ETAPA - Presencialmente Conectado/ Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
2.1 – Educação em Saúde:
a) Educação de saúde individual e coletiva
b) Metodologias de ensino em saúde.
c) Compreensão da importância da educação e do empoderamento em saúde para lidar com os
agravos/doenças bucais.
d) Métodos e técnicas utilizados
2.2 – Epidemiologia aplicada à odontologia:
a) História, planejamento, resultados e discussão sobre os levantamentos de base nacional realizados
no País.
b) Códigos e critérios para a mensuração epidemiológica dos principais agravos em saúde bucal.
c) Métodos de aplicação dos índices CPO e CEO para a avaliação epidemiológica.
d) Inquéritos Odontológicos: Conceitos de levantamentos e estudos epidemiológicos.
PRÁTICO – Atividades práticas
a) Atividade clínica de Promoção de Saúde Bucal com visitas virtuais programadas às unidades de
saúde e/ou no laboratório do UniRios e/ou em escolas.
b) Dinâmica de grupo sobre temas relacionados ao conteúdo programático da disciplina, através de
seminários e discussões.

7. METODOLOGIA DO TRABALHO:
- O desenvolvimento da disciplina ocorrerá em um período de 2 horas de aulas teórico-práticas
semanais. As aulas teóricas serão ministradas no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA), com a
utilização de recursos educacionais digitais que facilitarão a exposição de temas relacionados.

- As aulas práticas serão desenvolvidas e mediadas pelas tecnologias, através de visitas virtuais às
unidades básicas de saúde ou laboratório ou escolas, por meio de ações e atividades de promoção da
saúde bucal, como também, por meio do planejamento, execução e avaliação dos programas de
educação para saúde bucal.

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1ª Etapa:
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias
 Avaliação institucional (recurso educacional digital/ AVA) – 10,0 (dez) pontos
 Avaliação Processual Qualitativa (recurso educacional digital/ AVA) – 10,0 (dez) pontos,
distribuído em 3 etapas : perguntas dissertativas relacionadas aos temas abordados na sala de
aula virtual (3,0 pontos); perguntas de múltipla escolha relacionadas aos temas abordados na
sala de aula virtual (3,0 pontos) e a produção de resenha descritiva sobre um tema específico
(4,0 pontos).
2ª Etapa:
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias
 Avaliação institucional (recurso educacional digital/ AVA) – 10,0 (dez) pontos
 Avaliação Processual Qualitativa (recurso educacional digital/ AVA) – 10,0 (dez) pontos,
distribuído em 3 etapas : perguntas dissertativas relacionadas aos temas abordados na sala de
aula virtual (3,0 pontos); perguntas de múltipla escolha relacionadas aos temas abordados na
sala de aula virtual (3,0 pontos) e a produção de resenha descritiva sobre um tema específico
(4,0 pontos).

9. RECURSOS:
Sala (comum)
Práticas em Campo

Sala Configuração Flexível
Kit multimídia

Laboratório(s) - agendar
Outros (informar)

10. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Conforme prévio acordo com o professor.

11. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO FILHO, Arnaldo. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 2ª Ed.
São Paulo: Hucitec, 2007.
FEJERSKOV, Ole. Cárie dentária: fisiopatologia e tratamento. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2017.

ROCHA, Juan Stuardo Yazlle. Manual de saúde pública & saúde coletiva no Brasil. São Paulo:
Atheneu, 2012.

12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANTUNES, José Leopoldo Ferreira. Epidemiologia da saúde bucal. 2ª ed. São Paulo: Santos,
2016.
ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln Luciano da. Saúde
da família na atenção primária. Rio de Janeiro: Pearson, 2013. E-book.
BASSINELLO, Greice. Saúde coletiva. Rio de Janeiro: Pearson, 2015. E-book
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
MACHADO, Paulo Henrique; BATTAGLIN, Leandro José. Saúde coletiva: um campo em
construção. Rio de Janeiro: Pearson, 2012. E-book.

13. LEITURA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Projeto SBBrasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais.
Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Área Técnica de Saúde Bucal. Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira
no ano 2000: manual do examinador. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Área Técnica de Saúde Bucal. Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira
no ano 2000: manual do anotador. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Área Técnica de Saúde Bucal. Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira
no ano 2000: manual do coordenador. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

14. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
- Acolhimento dos alunos, apresentação da disciplina.
- Organização da saúde bucal na atenção básica
- Cárie dentária
- Atividade Prática 1: Visita virtual às unidades básicas de saúde ou laboratório ou escolas
- 1ª Avaliação Institucional
- Educação em Saúde
- Epidemiologia aplicada à odontologia
- Atividade Prática 2: Visita virtual às unidades de saúde ou laboratório ou escolas
- 1ª Avaliação Institucional
- 2ª chamada
- Avaliação Final

- Recesso

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

16. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

Homologado em ____/____/_____

PROFESSOR(A)

COORDENADOR(A)

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela
secretaria acadêmica do UniRios.

