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PLANO DE CURSO DE ODONTOLOGIA
Disciplina: Integração Ensino e Serviços em Comunidade na Odontologia II Carga Horária:
20 horas
Práticas: 20 horas Teóricas: - Período: 3º Semestre: 2017.2 Turno: Noturno
Professoras: Andrea Fagundes Vaz dos Santos e Lorena Marques F. De Sena
EMENTA
Saúde oral na paciente gestante. Pré-natal odontológico. Protocolo de atenção à saúde bucal
para gestantes. Higiene bucal do recém-nascido. Prevenção de hábitos bucais deletérios na
primeira infância.
OBJETIVOS
 Proporcionar a comunicação entre os discentes e a comunidade;
 Realizar atividades de prevenção e promoção de saúde relacionadas à saúde bucal da
paciente gestante;
 Realizar atividades de prevenção e promoção de saúde relacionadas à saúde bucal do
recém-nascido.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE
CONTEÚDO
C. HORÁRIA
Treinamento para as ações de prevenção e
promoção de saúde em um grupo de gestantes:
cuidados com a mãe e com o bebê recémI
10h
nascido; orientações gerais sobre o protocolo de
atendimento clínico; e prevenção de hábitos
deletérios na primeira infância.
Visita e ações de prevenção e promoção de
II
05h
saúde em um grupo de gestantes.
Visita e ações de prevenção e promoção de
III
05h
saúde em um grupo de gestantes.
ESTRATÉGIAS DE ENSINO – APRENDIZAGEM
Aulas demonstrativas práticas, discussão, orientação durante as visitas à comunidade para
realização de atividades de prevenção e promoção de saúde.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua, considerando a assiduidade, pontualidade e efetiva participação do
aluno nas atividades promovidas pela disciplina.
RECURSOS MATERIAIS
Equipamento de proteção individual (máscara, gorro, luvas para procedimentos); panfletos
educativos, macro modelos odontológicos; kits de higiene oral para a mãe e para o bebê; flúor
gel tópico.
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