PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Odontologia
Disciplina: Odontologia, Ética e Legislação
Código: ODO01
Professor: Antônio Simões de Souza Filho
e-mail: antonio.souza@unirios.edu.br
CH Teórica: 40h
CH Prática:Créditos:
04
CH Total: 40h
Créditos: 02
Pré-requisito(s):
Período: I
Ano: 2021.2
2. EMENTA:
Trajetória histórica da Odontologia. Odontologia no contexto social contemporâneo e as tendências
para o futuro. Órgãos de classe. Conhecimento dos postulados e fundamentos da Ética Geral e da
Odontologia e das implicações legais que norteiam o exercício profissional: reflexão da Ética, Lei
do Exercício Profissional, Código de Ética e Odontologia frente a diversos dilemas éticos
profissionais. Relação entre cirurgião-dentista, paciente e família. Orientação profissional em
Odontologia.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
Interpretar e entender a ética profissional, possibilitando um bom desempenho da profissão;
Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em
conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução
do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;
Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
Comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em geral;
Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação
e contribuição social;
Manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde
e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e
leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologia de comunicação e informação;
Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção,
prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano,
respeitando-o e valorizando-o;

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- Conhecer e ser capaz de analisar os aspectos morais e legais para o exercício profissional digno,
respeitoso, responsável, lícito e justo.

5. CONTEÚDOS
5.1 - CONTEÚDOS PRESENCIAIS:
1ª ETAPA
História da Odontologia no Brasil e no mundo;
História da Odontologia /Relevância social da Profissão
Código de Ética Odontológica
O Perfil do Cirurgião Dentista e áreas de atuação.
Normas para o exercício legal da profissão.
Exercício ilegal da profissão.
Documentos profissionais.

2ª ETAPA
Relação profissional/atividades do pessoal auxiliar.
O Cirurgião-Dentista frente as suas relações de trabalho.
O Cirurgião-Dentista e o Código de Defesa do Consumidor.
Consentimento esclarecido no tratamento odontológico.
O contrato de honorários profissionais.
Aspectos éticos no atendimento de pacientes portadores de necessidades especiais.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
- Aulas expositivas com projeção estruturada (projeção com multimídia).
- Leitura e discussão de textos. - Mesa redonda / Discussões em grupo sobre temas do
programa.
- Estudo de caso.
- Mesa redonda para debate sobre tema do programa.
- Exercícios práticos como atividades extra-classe ou em sala:
-Atividades no AVA
7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório(s) - agendar

Práticas em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

Recursos de aula teórica - Data show e quadro
8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
 1ª Etapa: Exemplo: Avaliação Processual/ Avaliação Institucional (Modelo TRI)
 2ª Etapa: Exemplo: Avaliação Processual/ Avaliação Institucional (Modelo TRI)

9. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Conforme prévio acordo com o professor
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
JONSEN, Albert R.; SIEGLER, Marl; WINSLAD, William J. Ética clínica: abordagem prática para
decisões éticas na medicina clínica. Porto Alegre: AMGH, 2012.
NIGRE, André Luis. O atuar do cirurgião-dentista: direitos e obrigações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio,
2015.
OGUISSO, Taka; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone (Orgs.). Ética e bioética: desafios para a
enfermagem e a saúde. 2ª ed. Barueri, SP: Manole, 2017.

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:


LOPARIC, Zeljko. Ética e finitude. 2ª ed. São Paulo: Escuta, 2004.
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
NOVAES, Adauto. Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
SANTOS, Ruy Barbosa dos; CIUFFI, Fábio. Código de ética odontológica: aspectos éticos e legais da
prática odontológica: comentários de profissionais de áreas distintas: direito e odontologia. São Paulo:
Santos, 2009.
STEPKE, Fernando Lolas. Bioética: o que é, como se faz. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2005.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:
Manual do Código de Ética Odontológica

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR (A)

Homologado em ____/____/_____

GERÊNCIA ACADÊMICO (A)

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

