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ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 
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CH TOTAL TEÓRICA: 

15h 
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45h 
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• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008 

• Conhecer a nomenclatura das cavidades. 

• Identificar os diversos tipos de materiais de uso odontológico; 

• Relacionar os materiais ao trabalho a ser realizado; 

• Reconhecer, selecionar e utilizar os materiais a serem utilizados nos diversos procedimentos 

odontológicos de acordo com a finalidade prevista e segundo princípios de segurança;  

• Identificar a composição e classificar os diversos materiais de uso odontológico; 

• Diferenciar as características de cada tipo de material odontológico e manipular corretamente cada 

um deles. 

• Conhecer as propriedades, indicações e tecnologias de manipulação dos materiais odontológicos; 

• Conhecer as causas de danos ocasionados ao complexo dentina-polpa, inclusive trauma dental, bem 

como os materiais e técnicas indicadas para proteção do complexo dentina-polpa; 

• Manipular e inserir materiais odontológicos no preparo cavitário conforme a Lei nº 11.889, de 24 de 
dezembro de 2008; 

• Preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-dentista durante procedimento odontológico; 

• Preparar ambiente, equipamentos, materiais e instrumentais conforme o procedimento odontológico; 

• Ler e interpretar as bulas dos materiais odontológicos.  

• Orientar o paciente quanto aos cuidados antes, durante e após o procedimento clínico 
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• Tipos de preparo cavitário e nomenclatura das cavidades; 

• Características e indicações de uso dos materiais odontológicos; 

• Propriedades físico-químicas dos materiais odontológicos; 

• Classificação dos materiais odontológicos; 

• Técnicas para manipulação e utilização dos materiais odontológicos; 

• Características biológicas dos materiais odontológicos; 

• Preparação do ambiente, equipamentos, materiais e instrumentais conforme o procedimento 

odontológico; 

• Proteção do complexo dentinho-polpa. 

 

 

 

• Lei 11.889/2008 

• Fundamentos teóricos de introdução ao estudo dos materiais odontológicos. 

• Fundamentos teóricos sobre proteção do complexo dentina-polpa em procedimentos restauradores, 

considerando aspectos da estrutura pulpar, limites biológicos e o avanço dos materiais 

odontológicos; 

• Fundamentos teóricos sobre classificação da proteção do complexo dentina-polpa; 

• Estado atual e evolução dos materiais odontológicos; 

• Técnicas de proteção do complexo dentina-polpa;  

• Cimentos odontológicos; 

• Restaurações provisórias. 
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