
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA

P L A N O   D E   E N S I N O   A D A P T A D O

Em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo
coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA Semestre: 2021.1 (5 semanas a partir de  30 de agosto)

Nome da disciplina

ODT 7190 Odontologia em Saúde Coletiva

Departamento

Odontologia

Fase

6.ª

Carga horária

48 horas-aula/semestre

OBSERVAÇÃO: Ofertar duas turmas em 2021-1 para recuperar as aulas da turma 2020-1 e 2020-2
Professores da disciplina:

1- Ana Lucia S. F. de Mello – ana.mello@ufsc.br
2- Andreia Morales Cascaes - andreia.cascaes@ufsc.br
3- Daniela Lemos Carcereri – daniela.lemos.carcereri@ufsc.br
4- Renata Goulart Castro- renata.castro@ufsc.br
5- Mirelle Finkler - mirelle.finkler@ufsc.br

Equivalência

Interação Comunitária 6

Dia e Horário

Realizada durante o período do semestre 2021-1, atividade remota
síncrona em dois momentos de 3h, no início e ao final do período
das aulas. Atividade prática presencial em até 14 períodos de 3h
diárias, a serem definidos de acordo com a realidade de cada UBS
em acordo com preceptores, estudantes e professores.

Natureza

Prática/Estágio

Eixo Temático

Interdisciplinar



Pré-requisitos

SPB 7105 (Interação Comunitária V)

SPB 7114 ( Epidemiologia Aplicada à Saúde Bucal)

Local

Centros de Saúde/SMS/ PMF

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Capacitar os alunos no processo de trabalho do cirurgião dentista da Atenção Básica do SUS, na lógica da Estratégia Saúde da Família (ESF).

EMENTA

O processo de trabalho do cirurgião dentista na atenção básica. O Programa de Saúde na Escola. O desenvolvimento de ações de promoção, educação e
prevenção em saúde bucal coletiva em espaços institucionais de abrangência dos CS.

ELEMENTOS INTEGRADOS DO PLANO

Objetivos Por Unidade Conteúdos Carga Horária em
horas aula

Unidade I – Introdução à disciplina

Conhecer os pressupostos teórico-metodológicos da disciplina,
visando a realização das atividades práticas, especialmente no
contexto da pandemia da COVID-19.

Plano de ensino, metodologia de ensino--aprendizagem e sistema de
avaliação. Processo de trabalho em saúde bucal na ESF no contexto
da pandemia COVID-19. Planejamento em saúde bucal coletiva.

3

Unidade II – O processo de trabalho do CD na atenção básica
em saúde

Desenvolver atividades concernentes ao processo de trabalho do
CD na atenção básica, com ênfase em atividades
educativo-preventivas e de promoção da saúde em grupos
populacionais.

- Educação em saúde bucal coletiva
- Prevenção em saúde bucal coletiva
- Promoção em saúde bucal coletiva
- Estratégias de Intervenção: Grupos, visita domiciliar
- Planejamento e programação em saúde bucal coletiva

42

Unidade III – Fechamento da disciplina

Resgate das vivências e síntese a partir das competências
desenvolvidas.

Avaliação final da aprendizagem.

3

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

CAMPOS GWS, GUERRERO AVP, orgs. Manual de práticas da atenção básica. Saúde ampliada e compartilhada. 2a ed. São Paulo:
Editora Hucitec; 2010. 411 pp.  Disponível
em: http://andromeda.ensp.fiocruz.br/teias/sites/default/files/biblioteca_home/manual_das_praticas_de_atencao_basica%5B1%5D.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS.
Clínica ampliada e compartilhada. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 p.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
BOTAZZO, C.; OLIVEIRA, M.A. Atenção básica no Sistema Único de Saúde: abordagem interdisciplinar para os serviços de
saúde bucal. São Paulo: Instituto de Saúde, 2008.



DIAS,  A. A. et al. Saúde bucal coletiva; metodologia de trabalho e práticas. São Paulo: Santos, 2006.
FERREIRA, M. A. F.; RONCALLI, A. G.; LIMA, K. C. Saúde bucal coletiva: conhecer para atuar. Natal: EDUFRN, 2004.
Ministério da Saúde. Guia De Orientações Para Atenção Odontológica No Contexto Da Covid-19. Brasília, 2019.
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Assistência Odontológica Durante A Pandemia
De Covid-19: Guia Para Profissionais De Saúde Bucal. 2a. versão. Florianópolis, 2020. Disponível em:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/115jXarM1Fr9Ay1AXKHn5bJJerjc6gkM7
Secretaria de Estado da Saúde. Guia de orientação para a organização da atenção em Saúde Bucal em tempos da COVID-19.
Santa Catarina, 2020.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BOTAZZO, C. Diálogos sobre a boca. São Paulo: Hucitec; 2013. Capítulos 13 e 14.
MOYSÉS, S.T.; KRIGER, L.; MOYSÉS, S.J. Saúde bucal das famílias: trabalhando com evidências. São Paulo: Artes Médicas,
2008. p. 65-80.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema
Único de Saúde [recurso eletrônico]. Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 342 p.
STARFIELD, B. Atenção Primária: Equilíbrio entre Necessidades de Saúde, serviços e tecnologia. Brasília: Unesco: Ministério da
Saúde, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica no.17: Saúde bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de recomendações para uso de fluoretos no Brasil. Brasília : DF, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Bucal, Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos humanizaSUS: formação e intervenção. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. (Org.). Protocolo de saúde bucal de Florianópolis. Florianópolis:
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, 2010.

ESTRATÉGIAS

Unidade I - Orientações sobre alocação dos alunos nos Centros de Saúde. Apresentação da disciplina e do sistema de avaliação. Planejamento das atividades
com cronograma de execução. Atividade por meio remoto: encontros síncronos geral e por equipes com estudantes, professores e preceptores em sala de aula
virtual.

Unidade II - Desenvolvimento do trabalho no CS com ênfase em atividades educativo-preventivas e de promoção da saúde em grupos populacionais. No caso de
alterações das atividades previstas os alunos deverão cumprir a carga horária do dia desenvolvendo outras atividades demandadas pelo seu preceptor. Uso de
metodologias ativas no desenvolvimento do trabalho de campo, preferencialmente de forma interdisciplinar. Momentos de reflexão e avaliação.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de forma contínua pelo professor e preceptor ao longo do semestre, os quais serão considerados também a autoavaliação do
estudante. O processo avaliativo levará em conta os seguintes critérios: a construção de conhecimento, o desenvolvimento de habilidades e atitudes,
observados por meio dos seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, responsabilidade, interesse, motivação, dedicação pelo trabalho, contribuição ao
trabalho em dupla, domínio das atividades executadas, paramentação dentro das normas da disciplina e dos CS, respeito às normas de biossegurança,
conduta profissional frente aos usuários do CS, funcionários e com o preceptor e respectivo professor supervisor.

Revisão da avaliação: Segundo Resolução 017/Cun/97 em seu Art. 73, “é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da avaliação,
mediante justificativa circunstanciada, dentro de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado”.

Prova de recuperação: Não há prova de recuperação, pois segundo Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 70, parágrafo segundo, disciplinas que envolvam estágio
curricular e prática de ensino não possuem prova de recuperação.



CRONOGRAMA

Dias

Datas

Horários

Conteúdo Estratégias e recursos didáticos Carga Horária
em horas aula

Professor
Responsável

25/08

De 16 às 18:30

Normas da disciplina. Sistema de
avaliação. Normas do CS.
Orientações para o trabalho em
campo durante a pandemia.

Reunião geral remota para apresentação da disciplina; alocação das equipes
de alunos por CS; orientações para o trabalho no contexto pandêmico.
Atividade remota síncrona. Participantes: professores, preceptores e
estudantes, por CS, para apresentações e compartilhamento de
singularidades no processo de trabalho.

3 Todos

De 30/08 a 01/10
Ênfase na promoção da saúde,
prevenção e educação em
saúde bucal.

Atividades práticas com coletivos populacionais em escolas, creches,
nos CS, entre outros espaços do território. (atividade presencial)

42 Todos

Data a ser definida
por cada professor

para cada UBS

Avaliação final da aprendizagem. Atividade remota síncrona:

Preenchimento do formulário de autoavaliação e reunião remota  síncrona
para avaliação e reflexão sobre o desenvolvimento das atividades.
Participantes: professores, preceptores e estudantes, por CS.

3 Todos

Florianópolis, 20 de julho de 2021.

Profa. Daniela Lemos Carcereri                                                               Prof. Marcio Correa

Professora Responsável pela Disciplina                                                                            Chefe do Departamento 

e-mail de contato: daniela.lemos.carcereri@ufsc.br                                                         e-mail de contato: odt@contato.ufsc.br

Aprovado em reunião do colegiado em ________
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