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Objetivo Geral: 

Avaliar o que a população local necessita em termos de odontologia preventiva, curativa e reabilitadora. 

Planejar ações em saúde bucal. Reconhecer as ações em saúde bucal nas políticas públicas do país. 

 Objetivos específicos: 

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008Desenvolver o valor 

saúde como básico em sua atividade diária; 

• Adquirir conhecimentos teóricos e práticos de prevenção; 

• Avaliar os problemas de saúde bucal da comunidade; 

• Planejar e desenvolver ações de atenção à saúde bucal em programas específicos e ações integradas 

com a atenção à saúde, na comunidade. 

• Identificar e caracterizar principais problemas de saúde bucal de uma determinada população, 

através de recursos epidemiológicos e outros instrumentos de diagnóstico, detectando grupos e áreas 

de risco e contextualizando o processo de saúde-doença bucal; 

• Reconhecer a importância do saneamento básico, da fluoretação da água de abastecimento e da 

educação na saúde bucal; 

• Definir técnicas de comunicação em grupo, adequadas à educação para a saúde bucal. 

 

 

Noções de planejamento e diagnóstico em saúde coletiva. Realizar ações de vigilância 

epidemiológica. Compreender o funcionamento das equipes de execução de programas de saúde 

bucal. Registrar, de forma adequada os principais problemas de saúde bucal de uma comunidade. 

Mobilizar a comunidade para participar do planejamento/execução de programas de assistência 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  

(que oferece o componente curricular) 

relativos à saúde bucal. Realizar ações educativas e de multiplicação do conhecimento centradas na 

realidade e visando à promoção da saúde bucal individual e coletiva. 

 

 

• Lei 11.889/2008. 

• Saúde e cidadania. 

• Promoção e prevenção em saúde bucal. 

• Plano de ação em saúde bucal. 

• Epidemiologia em saúde bucal. 

• Odontograma em saúde coletiva. 

• Índices e indicadores de saúde bucal na comunidade. 

• Políticas públicas em saúde bucal: Brasil Sorridente 

• Flúor e saneamento básico. 
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