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EMENTA 

Epidemiologia da saúde pública bucal. Questões preventivas, humanísticas e sociais. Morfologia 

do sistema estomatognático. Sistema de identificação dentária. Cárie dentária. Prevenção da cárie 

dental. Lesões não cariosas. Açúcares: suas relações epidemiológicas e econômicas com a cárie 

dental. Doença periodontal. Controle mecânico do biofilme dental. Controle químico da placa 

dental. Fluoretos: mecanismos de ação, métodos e técnicas de aplicação. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Dar ao acadêmico uma visão global da situação da saúde bucal no Brasil mostrando a ele sua 

importância na manutenção desse quadro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Construir um conceito de odontologia; 

Apresentar ao acadêmico a importância do desenvolvimento de projetos de extensão; 

Transmitir noções e a importância da realização de levantamentos epidemiológicos; 

Mostrar a importância da educação sanitária; 

Analisar a situação da epidemiologia da cárie e de outros problemas bucais no Brasil; 

Conhecer e aplicar os métodos de educação em saúde, realizando de forma individual e coletiva e 

suas implicações na promoção de saúde. 

 

CONTEÚDO 

I - Morfologia do sistema estomatognático. Sistema de identificação dentária. 

II - Cárie 

III - Prevenção da cárie dental 

IV - Lesões não cariosas 

V - Açúcares – suas relações epidemiológicas e econômicas com a cárie dental 



VI - Doença Periodontal 

VII - Controle mecânico do biofilme dental 

VII - Controle químico da placa dental. Fluoretos: mecanismos de ação, métodos e técnicas de 

aplicação 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes (avaliação diagnóstica);  

Motivação com leituras, 

Exposição oral / dialogada; 

Discussões, debates e questionamentos;  

Leituras e estudos dirigidos;  

Atividades escritas individuais e em grupos;  

Apresentações de seminários. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas teóricas do conteúdo ministrado; 

Atividades avaliativas práticas com a aplicação em campo dos projetos de extensão; 

Seminários divididos de acordo com os temas abordados e calendário letivo; 

Dedicação e participação nas aulas teóricas e práticas. 
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