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CÓDIGO: 

 

COMPONENTE CURRICULAR: 

PREVENÇÃO DA CÁRIE E DOENÇA PERIODONTAL I 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:  

ESCOLA TECNICA DE SAUDE 

SIGLA:  

ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 

15h 

CH TOTAL PRÁTICA: 

15h 

CH TOTAL: 

30h 

 

 

Objetivo Geral: 

Permitir que o aluno conheça a cavidade bucal estruturalmente e fisiologicamente possibilitando-lhe assim a 

capacidade de associar a origem de diversas patologias bucais e periodontais e seus fatores determinantes na 

identificação e prevenção dos mesmos, além de permitir a capacitação dos alunos em técnicas e ações de 

promoção e prevenção em saúde bucal, tanto em relação à cárie quanto às doenças periodontais podendo ser 

determinantes na modificação positiva do meio social.  

Objetivos específicos: 

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na lei 11.889/2008 referentes à cárie e 

doença periodontal. 

• Conceituar e descrever formas e funções dos componentes da cavidade bucal. 

• Descrever a cronologia da erupção, reabsorção e esfoliação da dentição decídua. 

• Reconhecer a dentição mista. 

• Descrever a cronologia da erupção da dentição permanente. 

• Descrever agentes de higiene bucal, agentes físicos e químicos de controle de placa, listando suas 

indicações, vantagens e limitações. 

• Desenvolver e ensinar técnicas de higiene bucal, escovação, fio dental, bem como a orientação 

adequada aos pacientes dos métodos de prevenção. 

 

 

Estudo das competências do TSB frente a atuação na prevenção da cárie e doença periodontal. Estudo da 

anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Estudo das dentições decíduas, mista e permanentes bem como sua 

cronologia de erupção. Estudo da reabsorção e esfoliação na dentição decídua. Conceitos de placa bacteriana 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  

(que oferece o componente curricular) 

e cárie. Estudo dos agentes de higiene bucal, agentes físicos e químicos de controle de placa, listando suas 

indicações, vantagens e limitações. Estudo dos métodos de controle e remoção de placa bacteriana, 

evidenciação, remoção e controle. 

 

 

• Lei 11.889/2008; 

• Fisiologia da cavidade bucal 

• Dentição decídua 

• Dentição permanente 

• Dentição mista 

• Cárie e placa bacteriana  

• Doença periodontal e placa bacteriana  

• Agentes de controle da placa bacteriana  

• Evidenciação de placa 

• Profilaxia dentária 

• Métodos de escovação e orientação em saúde bucal 
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