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Objetivo geral: Conhecer a relação entre a saúde e o trabalho através da compreensão dos aspectos 

conceituais e históricos que caracterizam esta relação, sua articulação com a saúde coletiva, com o conceito 

ampliado de saúde, com os fatores determinantes do processo saúde-doença, com os aspectos políticos, 

sociais, econômicos, culturais e ambientais, bem como conhecer o histórico das políticas de saúde bucal. 

 

Objetivos específicos:  

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008;  

• Compreender o conceito ampliado de saúde; 

• Compreender as teorias e modelos explicativos do processo saúde-doença; 

• Discutir os determinantes sociais da saúde; 

• Contextualizar a saúde bucal e suas políticas, considerando os aspectos políticos, socioeconômicos, 

culturais e  

• ambientais;  

• Correlacionar os aspectos da cidadania e da ética à promoção da saúde bucal;  

• Saber aplicar os princípios ergonômicos e da segurança no trabalho nas ações de atenção à saúde 

bucal;  

• Conhecer os dispositivos legais que regem o trabalho do profissional de nível médio da saúde bucal. 

 
 

 

 

Estudo da relação entre a saúde e o trabalho e sua articulação com a saúde. 
 

 

 

 
• Lei 11.889/2008; 

• Conceito ampliado de saúde; 

• Teorias e modelos explicativos do processo saúde-doença; 

• Determinantes sociais da saúde;  

• História natural da doença; 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do 

Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  
(que oferece o componente curricular) 

• Integralidade do ser humano; 

• Saúde, cidadania e preservação do meio ambiente; 

• Políticas de saúde bucal; 

• Princípios ergonômicos e da segurança no trabalho; 

• Código de ética na Odontologia; 

• Aspectos associativos (associações de classe, conselhos e sindicatos). 
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