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SOBRE O CURSO 

 O presente curso que será realizado no ano de 2019 é a segunda etapa da primeira e 
segunda edições do curso EaD (ensino a distância) “Saúde da Pessoa com 
Necessidades Odontológicas Especiais” desenvolvidas nos anos de 2017 e 2018, 
respectivamente, como atividades do Centro Vocacional Tecnológico (CVT). 

 Esta é uma etapa prática em que os cursistas participarão das atividades de cinco 
Projetos de Extensão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, 
são eles o GEPETO (Grupo de Estudos sobre Pacientes Especiais e Tratamento 
Odontológico), NESO (Núcleo de Estudos sobre Sedação Odontológica), NESO-prev 
(projeto focado na prevenção em saúde bucal de crianças), Práticas Integradas em 
Diagnóstico Bucal (projeto do Centro Goiano de Doenças de Boca) e clínica de 
Odontologia Hospitalar. 

 Estarão aptos a participar desta iniciativa aqueles interessados que participaram de 
forma satisfatória e certificada das duas edições da etapa à distância. 

 Este curso terá a duração de 2 semestres e contará com único encontro semanal com 
duração de 4 horas. O cronograma se encontra adiante sente informativo. 

 

 



NÚMERO DE VAGAS 

 32 vagas; 

 Devido à adequação aos projetos, clínicas e logística do curso as vagas são limitadas. 

 

A SELEÇÃO 

 Um e-mail será enviado para todos os cursistas que participaram da primeira e da 
segunda edição a distância do curso “Saúde da Pessoa com Necessidades 
Odontológicas Especiais” com o presente informativo e a data do início das inscrições; 

 No dado dia de início das inscrições os cursistas deverão entrar em uma plataforma 
para se inscreverem; 

 Haverá 4 turmas com 8 vagas cada uma (A, B, C e D); 

 Cada turma possui um cronograma diferente; 

 O cursistas deverá prestar muita atenção aos horários de cada turma que estão 
disponíveis para consulta nas páginas a seguir; 

 Estes horários não poderão ser trocados no decorrer do curso por questão de logística; 

 Casos específicos serão avaliados individualmente por nosso pessoal; 

 Haverá segunda chamada antes do início do curso caso haja alguma desistência. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Para participar da etapa prática do curso o interessado deve possuir: 

 Certificação do curso EaD “Saúde da Pessoa com Necessidades Especiais” realizado 
em 2017 ou 2018: o candidato deverá ter concluído de forma satisfatória uma das 
duas edições do curso EaD, tendo assim o conhecimento básico para ingressar na 
etapa prática lidando diretamente com os pacientes de Projetos de Extensão da 
Faculdade de Odontologia da UFG; 

Como critérios de desempate caso haja um número de interessados maior que o número de 
vagas, serão aplicados dois critérios: 

 1°. Estar no serviço público; 

 2°. Ser especialista em Pacientes com Necessidades Odontológicas Especiais ou em 
Odontopediatria. 

 

 

 

 

 

 



 DIVISÃO DE TURMAS E ESQUEMA DE ESTAÇÕES

 Os 32 cursistas serão divididos em 4 turmas de 8 pessoas; 

 Haverá 4 módulos: GEPETO E HOSPITALAR, NESO, PROMOÇÃO DE SAÚDE e CGDB. 

 Os módulos ocorrerão concomitantemente durante cada estação, cada um com uma 
turma, para que todas as 4 turmas passem pelos 4 módulos haverão 4 estações. 

 Informações sobre cada módulo como objetivos, horário, local entre outras estão 
adiante neste documento. 
 
 

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA 

 Duração de 8 meses com encontros semanais únicos de 4 horas (total de 280 horas); 

 GEPETO E HOSPITALAR: 32 horas 

 NESO: 32 horas 

 PROMOÇÃO DA SAÚDE: 32 horas 

 CGDB: 16 horas 

 Atividades complementares (aulas teóricas e apresentação de casos): 16 horas 

 Cada estação será composta de 8 semanas.  

 O cronograma pode ser conferido abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PORTFÓLIO DE CADA MÓDULO

 Ao final de cada estação o cursista desenvolverá um portfólio abordando 
tópicos guiados sobre o módulo recém-finalizado. 

 Os tópicos-guia estão discriminados mais adiante durante a abordagem de 
cada módulo individualmente. 

 

AULAS TEÓRICAS 

 Haverá duas aulas aos sábados, uma a cada início de semestre, para que 
orientações fundamentais sejam repassadas aos cursistas e assim seja feita 
uma calibração para o semestre que se inicia. 

 Os preceptores de cada módulo poderão planejar aulas teóricas que 
acontecerão no horário natural de ocorrência do módulo. 

 As aulas teóricas estão dentro das 128 horas, portanto, são obrigatórias. 

 

APRESENTAÇÃO DE CASOS 

 Ao final do curso, em meados de novembro de 2019 haverá o momento de 
apresentação e discussão de casos que ocorreram durante o ano.  

 Estes encontros ocorrerão em dois sábados às 08:00 até 12:00 e estão 
previstos na carga horária, contabilizando as últimas 8 horas. 

 Idealmente sugerimos que o caso aborde aspectos dos 4 módulos, se isso não 
for possível, que aborde o máximo de módulos que for possível. 

 Os cursistas deverão se agrupar em quartetos;  

 Os quartetos devem ser da mesma turma, sendo que cada turma contará com 

2 quartetos; 

 Ao todo teremos 8 quartetos, 4 apresentarão no primeiro dia e 4 no segundo, 

a ordem será definida por sorteio. 

 Cada quarteto terá 30 minutos para a apresentação e todos terão mais 30 

minutos para, se quiserem, discutir, comentar, perguntar o que for pertinente. 

 Será feita na forma de apresentação de slides, metodologias e estratégias 
alternativas podem ser usadas como complemento. 

 

APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Para ser aprovado o cursista precisa: 

 Ter 75% de frequência (devendo comparecer obrigatoriamente nos dois momentos 
teóricos no início de cada mês e nos dois dias de Apresentação de casos); 

 Respeitar os pacientes, o dia-a-dia e normas de cada ambiente que estiver; 

 Ser ético; 

 Ter a apresentação final de seu quarteto considerada satisfatória de forma a contribuir 
efetivamente com o conhecimento dos demais; 

 Não haverá certificação parcial. Se o cursista precisar sair antes do término do curso 
ele não terá certificação, mas contará com o conhecimento e experiência dos dias que 
participou. 



 

Módulo GEPETO e HOSPITALAR 

Preceptora: Professora Cerise de Castro Campos 

 

OBJETIVO GERAL 

 Capacitar o indivíduo para o atendimento de pacientes com necessidades 
odontológicas especiais e/ou em condição hospitalar, com ênfase na tomada de 
decisões e no cuidado dos pacientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aprimorar a capacidade do indivíduo de reconhecer os principais aspectos das diversas 
doenças e questões de base existentes, bem como os principais quadros hospitalares 
que demandam atendimento odontológico especializado; 

 Melhoria da habilidade de estabelecer as principais relações entre as 
doenças/questões de base e os problemas em saúde bucal; 

 Reconhecimento das principais implicações das doenças/questões de base no 
prognóstico dos tratamentos a serem planejados, melhorando assim a capacidade de 
tomada de decisões dos participantes; 

  Execução dos tratamentos utilizando métodos para a prevenção e controle de 
adversidades; 

 Integração entre diversas áreas da Odontologia e saúde em geral (Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Psicologia). 

 Compartilhamento dos principais aspectos das doenças/questões de base e dos 
pontos altos do  tratamento dos pacientes por meio de uma discussão de casos. 

 Associação entre os direitos Humanos, direitos fundamentais e princípios Bioéticos. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Atendimento de pacientes com necessidades odontológicas especiais: que apresentem 
ou não deficiências (visual, auditiva, física, intelectual, sejam elas severas ou não), 
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno do espectro 
autista (TEA), pacientes transgênero, enfim, todo paciente que encontra dificuldades 
na busca por um tratamento odontológico digno; 

 Atendimento de pacientes advindos do Hospital das Clínicas da UFG que possuem 
enfermidades e que demandam amplo trabalho preventivo, reabilitador e de 
manutenção da saúde, visando acima de tudo o reestabelecimento da saúde bucal 
evitando agravos de suas condições; 

 Estudos dirigidos prévios recomendados pela professora coordenadora; 

 Discussão de casos clínicos atendidos nas clínicas GEPETO e HOSPITALAR. 
 
 
 



NÚMERO DE VAGAS 

 8 vagas por estação; 

 Os participantes deverão se organizar em 4 duplas para a realização do atendimento. 

 

CRONOGRAMA E CARGA HORÁRIA 

 08:00 até as 11:30 ou 14:00 até as 17:30; 

 Às terças-feiras; 

 4 horas semanais 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 Ambulatório I no primeiro andar da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Goiás. Primeira avenida na esquina com a Praça Universitária no setor 
Leste Universitário. Goiânia – Goiás. 

 

  INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 Para este módulo, o participante deverá usar a roupa e o sapato totalmente brancos; 

 O uso de jaleco branco e de equipamentos individuais de proteção (EPI) é 
indispensável; 

 As luvas, toucas e máscaras são de responsabilidade do participante; 

 O respeito e a adequação às regras do local são fundamentais para a boa convivência 
e para o bom andamento do curso. 

 Os instrumentos odontológicos serão dos próprios participantes. 

 Materiais fornecidos pela Faculdade de Odontologia da UFG: fotopolimerizador, 
resinas, adesivo, cimentos odontológicos, alginato, gesso, materiais de desinfecção de 
superfícies, anestésicos, gaze, dentre outros materiais de consumo. 

 

RELATÓRIO FINAL 

O Relatório final deverá descrever de forma estruturada um caso atendido durante a estação: 

 Doença/ Questão de base (descrição breve); 

 Anamnese; 

 Exame clínico (principais achados); 

 Exames complementares e diagnóstico; 

 Plano de Tratamento (forma breve); 

 Execução do tratamento (principais pontos); 

 Conclusão: Correlação do andamento do atendimento com a doença/questão de 
base; Houve relação? Adaptações foram necessárias? Referências foram consultadas 
durante o período de atendimento? Quais?  

 
 
 

Cronograma 
1° Estação  10/03/19 a 03/05/19 Turma B 
2° Estação  07/05/19 a 28/06/19 Turma D 
3° Estação 03/08/19 a 28/09/19 Turma A 
4° Estação 01/10/19 a 01/11/19 Turma C 



 

Módulo PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Preceptora: Professora Maria Goretti Queiroz 

 

OBJETIVO GERAL 

 Preparar o profissional de saúde para executar ações de promoção de saúde com os 
pacientes com necessidades odontológicas especiais e seus familiares.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Melhoria da capacidade do diagnóstico de realidades, do planejamento e execução de 
planos visando a promoção de saúde. 

 Assimilação de novos conceitos e contatos com as novas políticas e portarias. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Discutir as estratégias de promoção da saúde a partir da PNPS (2014) e eleger ações 

que possam ser executadas junto ao publico alvo, preferencialmente com atuação 

interprofissional (envolver os outros profissionais que atuam nos programas 

existentes); 

 Atendimento preventivo de pacientes infantis na clínica NESO-Prev; 

 Elaborar plano de intervenção;  

 Avaliar as ações propostas e divulgar as experiências vivenciadas. 

 
 
 

NÚMERO DE VAGAS 

 8 vagas por estação; 

 Os participantes deverão se organizar em 4 duplas para a realização do atendimento. 

 

CRONOGRAMA E CARGA HORÁRIA 

 14:00 até as 17:30; 

 Às terças-feiras; 

 4 horas semanais 

 

 

 

Cronograma 
1° Estação  10/03/19 a 03/05/19 Turma D 
2° Estação  07/05/19 a 28/06/19 Turma B 
3° Estação 03/08/19 a 28/09/19 Turma C 
4° Estação 01/10/19 a 01/11/19 Turma A 



 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 Ambulatório I no primeiro andar e Ambulatório III no terceiro andar da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Primeira avenida na esquina com a 
Praça Universitária no setor Leste Universitário. Goiânia – Goiás. 

 

  INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 Para este módulo, o participante deverá usar a roupa e o sapato totalmente brancos; 

 O uso de jaleco branco e de equipamentos individuais de proteção (EPI) é 
indispensável; 

 As luvas, toucas e máscaras são de responsabilidade do participante; 

 O respeito e a adequação às regras do local são fundamentais para a boa convivência 
e para o bom andamento do curso. 

 Os instrumentos odontológicos serão dos próprios participantes. 

 

RELATÓRIO FINAL 

O Relatório final deverá descrever de forma estruturada um caso atendido durante a estação: 

 Diagnóstico da realidade (descrição breve); 

 Principais pontos do planejamento; 

 Execução da atividade/ação planejada (principais pontos); 

 Avaliação da atividade: Houve impacto positivo nos indivíduos aos quais se 
destinaram as atividades/ações? Qual o tamanho do impacto? A atividade poderia ter 
sido realizada de forma diferente em algum aspecto?  

 Quais as referências utilizadas para o embasamento das ações desde o primeiro dia? 
Alguma portaria, decreto ou outra fonte teórica foram consultados?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo CGDB 

Preceptora: Professora Nádia Costa Lago 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Capacitar o indivíduo para o diagnóstico de lesões orais e periorais através de 
diferentes práticas, técnicas e manobras diagnósticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estruturação do processo diagnóstico, da anamnese até a escolha do plano de 
tratamento; 

 Elucidação das principais manifestações bucais que acometem pacientes com 
determinados tipos de deficiência, determinadas síndromes e os que estão passando 
por algum tipo de tratamento; 

 Estudo das manifestações orais como evidência de patologias não diagnosticadas; 

 Conhecimento básico dos principais exames, técnicas e manobras que o profissional 
pode lançar mão para o diagnóstico de patologias. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Acompanhamento do dia-a-dia do Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB) 

juntamente a um professor responsável; 

 Participação ativa no processo de anamnese, exame físico extraoral, intraoral e no 

levantamento das hipóteses diagnósticas; 

 Avaliação supervisionada de exames e redação de laudos.  

 

VAGAS  

 8 vagas por estação; 2 vagas por semana; 

 Os 8 participantes de cada estação deverão formar 4 duplas para 2 visitas ao CGDB 

durante a estação (tumas  A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, 

D4); 

 *As 24 horas remanescentes da estação serão destinadas aos encontros presenciais e 

realização de atividades. 

 

 

 



 

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA 

 4 horas semanais, total de 16 

horas; 

 08:00 até o 12:00 às sextas-feiras; 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB) no pátio da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás. Primeira avenida na esquina com a Praça Universitária no setor 
Leste Universitário. Goiânia – Goiás. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Para este módulo, o participante deverá usar a roupa e o sapato totalmente 
brancos; 

 O uso de jaleco branco e de equipamentos individuais de proteção (EPI) é 
indispensável; 

 As luvas, toucas e máscaras são de responsabilidade do participante; 

 O respeito e a adequação às regras do local são fundamentais para a boa 
convivência e o bom andamento do projeto. 

 

RELATÓRIO FINAL 

O Relatório final deverá descrever de forma estruturada um caso atendido durante a estação: 

 Lesão (descrição breve); 

 Anamnese; 

 Exame clínico (principais achados); 

 Exames complementares e diagnóstico; 

 Conduta proposta (forma breve); 

 Conclusão: Qual manobra/ técnica/ exame foi decisivo para se chegar no diagnóstico 
final. Esta lesão/manifestação oral é característica de algum tipo de condição 
sistêmica? Qual a importância da do diagnóstico das lesões orais para a saúde do 
indivíduo como um todo? 

 Quais referências foram consultadas? 

 

 

 

 

  

Cronograma 

1° Estação  10/03/19 a 03/05/19 Turma A 

2° Estação  07/05/19 a 28/06/19 Turma C 

3° Estação 03/08/19 a 28/09/19 Turma B 

4° Estação 01/10/19 a 01/11/19 Turma D 



Módulo NESO 

Preceptora: Luciane R. de R. Sucasas Costa 

 

OBJETIVO GERAL: 

 A ansiedade tem levado muitas pessoas, crianças e adultos, a resistirem ao tratamento 

odontológico. Isso causa agravamento da doença bucal e, em crianças, um fator de 

risco importante para falhas no crescimento;  

 Como atenção de alta complexidade, propõe-se utilizar de estratégias farmacológicas 

no controle da ansiedade do paciente, enquanto se promove a dessensibilização 

frente ao atendimento odontológico e educação voltada à saúde bucal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Apresentar ao cursista a pratica de gerenciamento comportamental, planos visando 

estratégias de controle o uso de sedação associada a técnicas não farmacológicas para 

promover o conforto da criança no atendimento associado a uma equipe 

multiprofissional; 

  A participação nesta estação não garante ao CD a habilitação em sedação, seja ela 

qual for.  

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Atendimento de pacientes sob sedação visando a aplicação de técnicas de 

gerenciamento de comportamento e relacionamento com equipe multiprofissional; 

 Estudos dirigidos prévios recomendados pela professora coordenadora; 

 Discussão de casos clínicos e avaliação sobre tipos de sedação/anestesia geral.  

 

VAGAS  

 8 vagas por estação; 

 Os participantes deverão se organizar em 4 duplas para a realização do atendimento. 

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA 

 08:00 até as 12:00; 

 Às quinta-feiras; 

 4 horas semanais  

Cronograma 

1° Estação  10/03/19 a 03/05/19 Turma D 

2° Estação  07/05/19 a 28/06/19 Turma B 

3° Estação 03/08/19 a 28/09/19 Turma C 

4° Estação 01/10/19 a 01/11/19 Turma A 



LOCAL DE REALIZAÇÃO 

  Ambulatório I no primeiro da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Goiás. Primeira avenida na esquina com a Praça Universitária no setor Leste 

Universitário. Goiânia – Goiás. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 O uso de jaleco e de equipamentos individuais de proteção (EPI) é indispensável; 

 As luvas, toucas e máscaras são de responsabilidade do participante; 

 O respeito e a adequação às regras do local são fundamentais para a boa convivência e 

para o bom andamento do curso. 

 

RELATÓRIO FINAL 

O Relatório final deverá descrever de forma estruturada um caso atendido durante a estação: 

 Diagnóstico da realidade (descrição breve); 

 Principais pontos do planejamento; 

 Execução da atividade/ação planejada (principais pontos); 

 Avaliação da atividade: Houve impacto positivo nos indivíduos aos quais se destinaram 
a sedação?  

 Quais as referências utilizadas para o embasamento das ações desde o primeiro dia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


