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15h 
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45h 

CH TOTAL: 

60h 

 

 

Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008 

Identificar equipamentos básicos e acessórios utilizados na clínica odontológica; 

Reconhecer os diferentes tipos de equipamentos por especialidades, bem como elementos constituintes e 

auxiliares e utilizá-lós corretamente;  

Identificas as características, funções, cuidados e forma de utilização dos equipamentos odontológicos; 

Conhecer noções de manutenção preventiva e conservação dos equipamentos odontológicos; 

Ler e interpretar os manuais de instalação e operação de equipamentos;  

Avaliar recursos /capacidade/operacionalidade dos equipamentos odontológico;  

Identificar as características, funções, cuidados e forma de utilização dos instrumentais utilizados nos 

ambientes de trabalho da equipe de Saúde bucal para as principais atividades clínicas e na atenção básica; 

Diferenciar os instrumentos manuais e rotatórios, reconhecendo-os e identificando o seu uso com precisão; 

Identificar e caracterizar os instrumentais da especialidade Dentística Restauradora; 

Preparar bandeja e mesa clínica conforme o procedimento restaurador; 

Preparar ambiente, equipamentos e instrumentais conforme o procedimento odontológico; 

Preparar adequadamente o campo operatório, através de técnicas de isolamento relativo e absoluto. 
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Equipamentos Odontológicos: 

Equipamentos básicos, de especialidades e acessórios utilizados na clínica odontológica;  

Elementos constituintes e auxiliares dos equipamentos odontológicos; 

Noções de manutenção preventiva e conservação dos equipamentos odontológicos; 

Funções especificas, cuidados e forma de utilização dos equipamentos odontológicos; 

Preparação dos equipamentos previamente ao procedimentos odontológicos.  

Instrumentais básicos e especialidade Dentística Restauradora: 

Tipos de instrumentais: manuais e rotatórios; 

Instrumentais utilizados no atendimento básico e na especialidade Dentística Restauradora; 

Organização de material, equipamento e instrumental para atendimento básico; 

Preparação de bandejas e mesa clínica para atendimento em dentística restauradora; 

Instrumentais para isolamento do campo operatório; 

Técnicas e procedimentos para isolamento do campo operatório. 

 

 

 

Lei 11.889/2008 

Fundamentos teóricos de equipamentos odontológicos básicos e de especialidades, seus elementos 

constituintes e auxiliares; 

Fundamentos e técnicas de manutenção preventiva e conservação dos equipamentos odontológicos; 

Fundamentos e técnicas de utilização dos equipamentos odontológicos;  

Novas tecnologias em equipamentos e instrumentais odontológicos; 

Fundamentos teóricos de tipos de instrumentais e suas partes constituintes. 

 

 

 

 

BIRD, D. L.; ROBINSON, D. S. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB. Rio de Janeiro: 
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