
 

 

 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Saúde Bucal Código: TACS021 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD  

CH Total: 68 

 
Padrão (PD):51 Laboratório (LB):17 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Principais estruturas anatômicas da boca. Erupção dentária. Principais doenças bucais: cárie, doença 
periodontal e câncer bucal. Urgência odontológica. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática - dividida por módulos) 

 

1. Fundamentos de anatomia e fisiologia da boca.  
2. Fundamentos de anatomia e fisiologia dos dentes e dos tecidos de sustentação. 

Cronograma de erupção dentária (decídua e permanente)  
3. Noções de semiologia e estomatologia: estudo da afta, herpes, candidíase, língua 

geográfica 
4. Fatores de risco ao aparecimento e desenvolvimento de doenças bucais. Lesões pré-

cancerígenas, câncer bucal.  
5. Biofilme dental: conceito, etiologia e métodos de prevenção. Técnicas de evidenciação da 

placa bacteriana e técnicas de higienização bucal.  
6. Cárie dentária: conceito, etiologia, classificação, tratamento, métodos de prevenção.  
7. Doenças periodontais:  conceito, etiologia, classificação, tratamento, métodos de prevenção. 
8. Noções de procedimentos reabilitadores da saúde bucal. Métodos de higienização das 

próteses dentais.  
9. Danos ocasionados ao complexo dentino-pulpar e aos tecidos de sustentação dos dentes. 
10. Traumatismo dental: conceito, classificação, etiologia, epidemiologia e prevenção. Avulsão. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Compreender e prevenir os fatores que determinam o aparecimento das doenças bucais, relacionando-
as com as condições de vida.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Conhecer a anatomia e as funções da cavidade oral  

• Conhecer as dentições humanas e seqüência de erupção dentária  

• Estudar o biofilme dental e estabelecer a relação com cárie e doença periodontal  

• Estudar cárie e doença periodontal a partir da compreensão das suas etiologias, evolução, sinais 
e sintomas. Conhecer medidas de prevenção destas doenças.  
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• Conhecer os principais tipos de câncer bucal, sua manifestação e prevenção  

• Relacionar doença cárie e outros fatores com o tratamento restaurador  

• Identificar as principais urgências odontológicas, conhecer medidas de prevenção e compreender 
o atendimento realizado  

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

(13 de julho a 21 de setembro/2020) - Aulas síncronas às segundas-feiras, das 9h às 11h. 

Todos os procedimentos didáticos serão à distância. A carga horária total da disciplina está dividida    
em 10 módulos correspondentes ao conteúdo listado no programa. A execução se dará por 2 horas 
semanais de momentos síncronos para cada módulo e o restante com atividades assíncronas 
envolvendo  estudo dirigido (ler textos, assistir filme e resolver o estudo dirigido), produção das aulas 
práticas (planejamento e gravação de vídeo) e trabalho em grupo (pesquisa; elaboração de slides e 
ensaio para apresentação). 

       A carga horária de cada módulo está descrita abaixo: 
Módulo 1 - 4 horas Módulo 4 - 6 horas Módulo 7 - 12 horas Módulo 10 - 6 horas 

Módulo 2 - 6 horas Módulo 5 - 8 horas Módulo 8 - 4 horas  

Módulo 3 - 6 horas Módulo 6 - 12 horas Módulo 9 - 4 horas  

 

As aulas síncronas serão expositivo-dialogadas, com apoio de computador, acesso a internet. As 
aulas deverão enfatizar os principais conceitos da unidade estudados de forma assíncrona e propiciar 
exercícios e discussões em grupo. Os conteúdos das aulas laboratoriais - revelação de placa e 
técnicas de escovação, serão ministrados com disponibilização de vídeos didáticos e o conteúdo 
prático será executado com um fluxograma ou mapa conceitual e desenvolvido pelo aluno em casa 
com gravação de vídeo.  
 
O planejamento da disciplina envolve: 
a) sistema de comunicação: serão utilizadas as ferramentas disponíveis na plataforma Teams e 

Moodle, disponíveis para todos alunos da UFPR. Serão utilizados principalmente as áreas de 
postagens, carregamento de arquivos e reuniões previamente agendadas. Também será utilizado 
o WhatsApp e e-mail até os alunos se adaptarem as plataformas.  

b) O docente responsável pela disciplina exercerá o papel de tutor. São atribuições do tutor: 
Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; manter regularidade de 
acesso as plataformas e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas; 
estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;  

c) Material didático específico - Os estudantes receberão, no início de cada unidade, indicação de  
material sobre o conteúdo e estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático 
específico que contemplará as unidades do módulo, composto tanto por material produzido pelo 
docente responsável, quanto por textos complementares e/ou vídeos. Além disso, junto ao 
conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de uma sequência 
lógica para os estudantes compreenderem os textos e aplicação do conteúdo estudado, a leitura 
do material de apoio enviado pelo docente, a leitura da bibliografia complementar para pesquisa 
online e, se for o caso, entrarem em contato com o professor/tutor para tirar dúvidas sobre os 
encaminhamentos possíveis para o estudo. 

d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes deverão 
utilizar computador próprio e ter acesso a internet, ficando possível o empréstimo e aquisição de 
rede pelos editais específicos da UFPR. Além disso, também poderão utilizar o acervo online das 
bibliotecas disponíveis, nas quais constam os títulos indicados na bibliografia sugerida para esta 
disciplina ou o material será disponibilizado em pdf por partes. 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: A disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas 
farão o processo de ambientação na Plataforma Teams e Moodle com apoio por WhatsApp e e-
mail até seu domínio. 

f) identificação do controle de frequência das atividades. Em cada encontro síncrono, a frequência 
será objeto de controle convencional, mas com acesso posterior possível do conteúdo ao aluno. A 
frequência das atividades à distância será computada pelo acesso ao Teams e carregamento das 
atividades propostas, conforme definido no documento inicial que será entregue aos estudantes e 
em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na modalidade à distância. 

 
 



 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A aprendizagem realizada pelos alunos será avaliada de acordo com os objetivos específicos de cada 
módulo da disciplina. A avaliação da aprendizagem será processual e continuada. Será verificada a 
evolução da construção de conhecimentos pelos alunos no fluxo dos conteúdos e dentro do período de 
sua duração.  
 
As atividades de avaliação possuem as seguintes características: 
a) Exercícios de fixação de conteúdos propostos pelo professor da disciplina, para servir de referência 
ao aluno sobre a sua aprendizagem, ou ainda, atividades que o possibilite encontrar as respostas no 
transcurso da leitura subsequente; 
b) Participação efetiva no debate coletivo (chats, fóruns, sala de aula), com controle de frequência do 
aluno nas ferramentas do Teams e com exame de qualidade dos materiais alocados pelos alunos; 
c) 2 (duas) provas individuais - uma na metade da disciplina e outra ao final. 
 
Composição da nota: 30% da nota será das provas em momentos síncronos, 10% participação de 
seminário ou debate coletivo, 50% das atividades anexadas ou respondidas na plataforma do Teams, 
10% relativos as atividades práticas desenvolvidas e enviadas. 
O aluno será aprovado ao atingir média final 60. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Desenvolvimento para recursos humanos para o SUS. 
Guia Curricular para formação de Técnico em Higiene Dental para atuar na Rede Básica do SUS.Area 
Curricular I: Prevenindo e Controlando o Processo Saúde - Doença Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 
1994. 

CARLA Paulo Henrique Ferreira. Organizadores: Leo Kriger, Samuel Jorge Moyses, Simone Tetu Moyses 
MORITA Maria Celeste Morita -coordenadora.  Anatomia geral e odontológica [recurso eletrônico]/;- 
Dados eletrônicos. - São Paulo: Artes Médicas, 2014. (ABENO: Odontologia Essencial: parte básica) 

PEREIRA, José Carlos;  ANAUATE-NETTO, Camillo; GONÇALVES, Silvia Alencar. Dentística - Uma 
abordagem multidisciplinar. São Paulo; Artes Medicas, 2014. 

TOMMASI, AF. Diagnóstico em patologia bucal. São Paulo: Pancast, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

STOCO, Giselle. Gengivoestomatite Herpética Aguda: uma revisão de literatura. 2013. 30 f. Monografia 
(especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Curso de Especialização 
em Odontopediatria. Disponível em: http://hdl.handle.net/1884/42330. Acesso em: 1 jul. 2020. 
 
PIAZZETTA, Cleto Mariovaldo (2011-08-12). Lesões bucais e do complexo maxilomandibular em crianças 
e adolescentes. Repositório Digital Institucional da UFPR   BIBLIOTECA DIGITAL: Teses & Dissertações   
40001016065P8 Programa de Pós-Graduação em Odontologia. URI  http://hdl.handle.net/1884/25905 
 
GUELBEK, Gabriele et al. Lesões Fundamentais. Repositório Digital Institucional da UFPR   BIBLIOTECA 
TEMÁTICA: REA/PEA UFPR   Recursos Educacionais Abertos (REA) Texto. URI 
https://hdl.handle.net/1884/66537 
 
DEUS, Quintiliano Diniz de.Endodontia. 5ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1992. 

GOMES, Tininha. Pérolas: o colar artístico da morfologia. São Paulo:Quintessence Editora, 2017. 

PEPPES, Cristiane Pedroso. Avaliação do Conhecimento Sobre Saúde Bucal Dos Agentes Comunitários 
De Saúde Da Unidade De Saúde São José, Colombo-Pr. Repositório Digital Institucional da UFPR   
BIBLIOTECA DIGITAL: Trabalhos de Especialização. Ciências da Saúde. Residência multiprofissional em 
saúde da família. http://hdl.handle.net/1884/39243 
 
CAMPAGNOLI, E. B. Noções Gerais de Estomatologia. 2004. 
 
Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em número compatível com o 

tamanho de cada turma. 
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