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

• Desenvolver, no aluno, atitude consciente frente ao atendimento dos pacientes, valorizando a saúde 

como um todo. 

• Atuar, de forma eficiente, na utilização dos meios de prevenção da cárie e doença periodontal; 

• Manter o ambiente de trabalho organizado, asséptico e seguro; 

• Atuar segundo princípios éticos de convivência com pacientes, equipe de trabalho e comunidade; 

• Promover atividades recreativas na sala de espera, identificando aspectos emocionais relacionados 

ao atendimento odontológico, reduzindo estados de ansiedade do paciente. 

• Registrar ocorrências e serviços prestados ao paciente no prontuário de maneira correta; 

• Prestar informações técnico-científicas ao paciente e ao sistema de saúde e a outros profissionais 

sobre os serviços que tenham sido prestados; 

• Orientar sobre as diferentes técnicas de escovação e supervisionar a higiene bucal junto aos 

pacientes; 

• Realizar métodos preventivos de doenças bucais; 

• Listar agentes físicos de higienização bucal, relatando suas vantagens e limitações; 

• Descrever agentes químicos de controle de placa, listando suas vantagens e limitações; 

• Utilizar, corretamente, informações contidas em manuais de uso e/ou instalação de materiais e/ou 

equipamentos; 

• Selecionar e preparar, de acordo com o atendimento indicado, materiais, instrumentais e 

equipamentos a serem utilizados no atendimento a pacientes. 
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• Aplicar técnicas de limpeza, conservação e manutenção preventiva dos equipamentos e 

instrumentais; 

• Utilizar equipamentos, materiais e instrumentais de acordo com a finalidade prevista e segundo 

princípios de segurança; 

• Relacionar materiais, equipamentos e instrumentais ao trabalho a ser realizado; 

• Desenvolver, na clínica, atividades aplicando princípios adotados para posturas corretas e 

preventivas contra doenças ocupacionais; 

• Aplicar técnicas de motivação para higiene bucal; 

• Discutir aspectos emocionais da equipe de trabalho envolvidos nas atividades práticas realizadas na 

clínica odontológica; 

• Discutir aspectos emocionais dos pacientes, em atendimento, aos comportamentos, atitudes e 

desempenho dos profissionais; 

 

 

Desenvolvimento no aluno de atitude consciente frente ao atendimento dos pacientes valorizando a sua 

saúde como um todo e respeitando os aspectos emocionais dos pacientes e familiares. Desenvolvimento, em 

clínicas odontológicas, das habilidades e competências constituídos, em salas de aulas e laboratórios 

práticos, atuando de forma eficiente no atendimento a quatro mãos. 

 

 

 

• Lei 11.889/2008 

• Instrumentais e materiais para as principais atividades clínicas. 

• Preparo de bandejas e mesas clínicas. 

• Propriedades físico-químicas dos materiais odontológicos, classificação e uso. 

• Técnicas para manipulação e utilização dos materiais odontológicos. 

• Características biológicas dos materiais odontológicos. 

• Protocolos de indicação, manipulação e utilização dos materiais odontológicos. 

• Agentes físicos e químicos da higiene bucal. 

• Métodos de controle da placa bacteriana: tipos de escovas e demais higienizadores bucais e sua 

utilização; técnica de revelação de placa bacteriana; sequência de escovação supervisionada. 

• Técnicas de higiene bucal.  

• Controle da dieta e processos educativos para as diferentes fases e condições do ciclo de vida. 

• Motivação do paciente. 

EMENTA 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  

(que oferece o componente curricular) 

• Papel da saliva no processo des-remineralização. 

• Pacientes de alto risco. 

• Relações interpessoais e equipe de trabalho. 

• Relação entre comportamentos, atitudes e desempenho. 
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