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

• Preparar o consultório para o atendimento do paciente de acordo com o tratamento que será 

realizado, seguindo as normas de biossegurança; 

• Realizar isolamento do campo operatório; 

• Realizar proteção do complexo dentina polpa nas cavidades previamente preparadas pelo CD; 

• Realizar restaurações de amálgama, resina composta e cimento de ionômero de vidro em cavidades 

previamente preparadas pelo cirurgião dentista; 

• Realizar acabamento e polimento das restaurações executadas; 

• Realizar restaurações provisórias indicadas pelo cirurgião dentista; 

• Orientar os pacientes sobre higiene oral e manutenção do tratamento realizado. 

• Realizar proteção do complexo dentina polpa nas cavidades previamente preparadas pelo CD; 

• Realizar tomadas radiográficas intraorais segundo as normas de biossegurança; 

• Executar a revelação, montagem e arquivo das películas radiográficas. 

• Interpretar corretamente notação dentária; 

• Executar, em sequência correta, os passos técnicos para a confecção de restaurações em cavidades 

previamente preparadas, 

• Manipular e inserir materiais forradores e restauradores diretos em cavidades previamente 

preparadas; 

• Manipular e inserir cimentos para confecção de restaurações provisórias; 
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• Utilizar, corretamente, os instrumentos e materiais para acabamento e polimento das restaurações. 

 

 

 

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 

• Registro de dados; 

• Nomenclatura das cavidades; 

• Isolamento do campo operatório; 

• Proteção do complexo dentina-polpa; 

• Técnica de inserção, e condensação e escultura de materiais restauradores; 

• Técnicas de polimento das restaurações; 

• Preparo de bandejas clínicas. 

• Fundamentos e princípios de radiologia; 

• Conhecimentos sobre equipamentos e materiais de uso em radiologia odontológica; 

• Técnicas de revelação, montagem e arquivamento de películas radiográficas; 

• Técnicas de obtenção de imagens radiográficas intraorais; 

• Manual de operação dos equipamentos utilizados em radiografias dentárias; 

• Princípios de segurança do trabalho em radiologia. 
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