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COMPONENTE CURRICULAR: 

PREVENÇÃO DA CÁRIE E DOENÇA PERIODONTAL II 

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 todas as estruturas do periodonto, fisiologia e função bem como seu estado de 

saúde fisiológico normal. Reconhecer as alterações do periodonto quando fisiologicamente patológico. 

Reconhecer as principais doenças periodontais que acometem a cavidade bucal e suas implicações. Entender 

a relação do tampão salivar e suas implicações na cárie. Permitir que aluno desenvolva técnicas de remoção 

de placa bacteriana. 

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 do periodonto. 

• Compreender as alterações patolológicas do periodonto que afetam a cavidade bucal. 

• Compreender a função do tampão salivar e sua relação com a cárie. 

• Conceituar e compreender os evidenciadores de placa. 

• Aplicar técnicas de remoção mecânica de placa bacteriana. 

• Executar técnicas de profilaxia dental e aplicação tópica de flúor. 

• Compreender as técnicas de orientação em grupo sobre prevenção de saúde bucal. 

 

 

Estudo das competências do TSB frente a atuação na técnica prática do uso de evidenciadores de placa, das 

técnicas de profilaxia e aplicação tópica de flúor. Estudo da anatomia, fisiologia e funções do periodonto. 

Estudo das principais doenças periodontais da cavidade bucal. Estudo do tampão salivar e sua relação com a 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  

(que oferece o componente curricular) 

cárie. Estudo dos evidenciadores de placa: conceito, indicações e técnica prática. Estudo das técnicas de 

remoção mecânica e profissional da placa bacteriana. Estudo das técnicas de profilaxia dental e aplicação 

tópica de flúor. Estudo das técnicas de orientação em grupo sobre prevenção de saúde bucal. 

 

 

• Lei 11.889/2008. 

• Periodonto. 

• Doenças periodontais. 

• Tampão salivar. 

• Cárie. 

• Evidenciadores de placa. 

• Técnica de profilaxia dentária. 

• Flúor. 

• Técnica de aplicação tópica de flúor. 

• Técnicas de orientação de saúde bucal em grupo. 
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