
FACULDADE DE FARMÁCIA ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

Concurso para Professor Efetivo – 40h DE (Vaga Dra Walda) 

Setor de estudo: Saúde Coletiva / Saúde Bucal Coletiva / Saúde Bucal na 
Sociedade / Estágios Supervisionados no SUS / Clínica Integrada

Graduação: Odontologia

Doutorado: Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Odontologia

1. Saúde-doença-cuidado:  modelos  explicativos  do  processo  saúde-
doença. Determinantes Sociais e iniquidades em saúde. 
 

2. Princípios  da  Epidemiologia  e  vigilância  em  saúde.  Levantamentos
Epidemiológicos  em  Saúde  Bucal:  histórico,  problemas,  metodologia,
principais índices e indicadores.

3. A Atenção Primária, como ordenadora do Sistema Único de Saúde, com
Redes de Atenção e Linhas de cuidado em Saúde Bucal: referenciais
teórico-metodológicos-normativos; antecedentes; situação atual, limites
e possibilidades. 

4. A Atenção Primária com a Estratégia de Saúde da Família no Sistema
Único  de  Saúde:  referencial  teórico-metodológico,  políticas,  princípios
operacionais, situação atual.  

5. Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde: políticas, pessoas, estrutura,
processo e resultados. 

6. Políticas  de saúde no Brasil:  evolução,  saúde como direito,  políticas,
princípios, controle social e participação popular no SUS. 

7. Gestão  e  financiamento  do  SUS:  normas  operacionais,  modelos  de
gestão, planejamento e avaliação em saúde.

8. Sistema  de  Saúde  do  Brasil:  Saúde  Suplementar  (Planos,  seguros,
cooperativas);  Sistema  de  Desembolso  Direto.  Implicações  na
Odontologia  e  na  saúde  bucal.  Liderança  e  empreendedorismo  em
Odontologia. Por que defender o SUS?

9. Educação dos profissionais de saúde.  Estratégia de ensinar-aprender
com interdisciplinaridade entre os campos da clínica em Odontologia e
Saúde  Coletiva/Saúde  Bucal  Coletiva.  Articulação  ensino-serviço-
comunidade no SUS.  



10.Educação e saúde:  práticas educativas dialógicas/transformadoras no
controle das doenças bucais e na promoção da saúde.

11.Programação  em  saúde  bucal  na  prática  clínica  e  coletiva: ações
coletivas em saúde bucal, prevenção das doenças bucais, controle do
biofilme e uso de fluoretos nos ciclos de vida. 

12.Processo  de  trabalho  em  Saúde  Bucal:  saúde  do  trabalhador,
biossegurança  em  Odontologia,  sistemas  de  trabalho  à  4/6  mãos,
ergonomia, segurança do paciente. 


