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PRÁTICA ODONTOLÓGICA= 
FATORES EXTERNOS 

+  
FATORES INTERNOS  
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PRODUTO DE TRABALHO 



A revolução industrial criou as condições para a rápida 

transformação do processo de trabalho e do seu sujeito, 

também na odontologia. 

O processo de trabalho foi dividido em sentido: 

 
HORIZONTAL                                             VERTICAL 

                                                                                         TPD 
                                                                                        ASB 
                                                                                        TSB 
                                                                                           CD 

 
 
 

 
 

EQUIPE 





 Cirurgião – Dentista   Sozinho                               Equipe de Saúde Bucal 

  A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL  tem buscado colocar em prática a 
PROMOÇÃO DA SAÚDE  e garantir as exigências presentes na 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (art. 196) e na LEI ORGÂNICA DE SAÚDE 
(Lei Federal nº8080/90) 

 
 ENTENDE-SE COMO SAÚDE BUCAL: 
“ parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e está 
relacionada diretamente com as condições de saneamento, alimentação, 
moradia,...” (II CNSB, 1993) 





• REFERÊNCIAL BÁSICO PARA TRATAR QUESTÕES 
REFERENTES AOS RECURSOS HUMANOS É: 
 

Perfil epidemiológico  
+ 

Magnitude dos problemas 
+ 

Qualidade das necessidades  
 
 
 
 

Portanto as instituições formadoras devem orientas 
sua missão institucional à efetiva implantação e 

desenvolvimento do SUS . 



TRABALHO EM SAÚDE  

SEGUNDO MERHY (2006), 
 
TRABALHO: Os trabalhos não são todos iguais, se diferenciam pelo produto.  
Produzir carros X Produzir saúde 
 
Cada tipo de trabalho exige TÉCNICAS DISTINTAS, MÁTERIA –PRIMA DISTINTA, 
MODOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZAR O TRABALHO E TRABALHADORES 
PRÓRPRIOS PARA A FUNÇÃO.  
 
O TRABALHO EM SAÚDE É UM “ TRABALHO VIVO EM ATO”! 
 

TRABALHO VIVO EM ATO  = PRODUZ ALGO E RELACIONA O QUE SE PRODUZ 
COM O PRODUTOR 
 

TRABALHO VIVO EM ATO DE SAÚDE = PRODUZ CUIDADO! 
 



MATÉRIA – PRIMA DA SAÚDE PESSOAS  

INSTRUMENTOS  TECNOLOGIAS  

TRABALHADOR  OPERADOR DO CUIDADO 

PRODUTO  CUIDADO  

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA O TRABALHADOR EM SAÚDE: 
•  TECNOLOGIAS LEVES  
 
• TECNOLOGIAS DURAS 
 







Distribuição por gênero das 
profissões de saúde no Brasil 

Fonte: Machado, M.H, 2006 



Valor da hora de trabalho de profissionais 
médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros 
segundo regiões Brasil 2005 
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PRECARIZAÇÃO NO TRABALHO EM SAÚDE 

• De 1995 a 2001 o quadro geral da graduação apresentou um grande 
aumento do número de ofertas,  desigualdade geográfica desta oferta e 
privatização do sistema de ensino.( Vieira, A.L.S,2004) 

 
• Lei de Diretrizes e Bases, lei nº 9394/96, favoreceu  a criação de cursos e a 

privatização do ensino, com a autonomia dada às instituições de ensino 
superior e com a flexibilização dos currículos. 
 

• Porém, isso não resultou em melhores condições de saúde bucal para a 
população pois esta mão-de-obra e serviços são, em sua maioria: 

INEFICAZ, INEFICIENTE, DE ALTO CUSTO, ALTA COMPLEXIDADE, BAIXA 
COBERTURA, MERCANTILISTA E DIRECIONADA ÀS ELITES, MUTILADORA 
E CURATIVA   



Tendência na graduação de Odontologia: 

• Período de 1995 a 2001: 
 

• 61 novos cursos no Brasil 
Um aumento de 68,5% do nº de cursos ( fonte: INEP/ME -2004) 

 

• Má distribuição dos recursos ( concentram-se na áreas urbanas) 
 
 

Região Sudeste 

CD 61,87% 



RECURSOS HUMANOS - Odontologia 

TIPOS: 
 
 Cirurgião-Dentista ou Odontólogo 
 
 Técnico em Saúde Bucal – TSB 
 
 Técnico em Laboratório de Prótese Dental – TPD 
 
 Auxiliar em Saúde Bucal – ASB 
 
 Auxiliar em Laboratório de Prótese Dental - ATPD 



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 
HUMANOS EM ODONTOLOGIA – RJ, 2009 

66% 
3% 

31% 

CD

TSB

ASB

CD – Cirurgião-Dentista – 26.697 

TSB - Técnico em Saúde Bucal – 961 

ASB - Atendente em Saúde Bucal  - 12629 

 

Nº   de Faculdades: 19 (42,62%) 

 



Cirurgião-Dentista 

        Histórico: evolução profissional 

 

  Nível de formação: Universitário 

  Requisito: 3º grau completo 

  Duração do Curso: cerca de 4 a 5 anos 

  Atribuição: Atenção Odontológica Integral 

 

          Atualmente: Adaptação do currículo acadêmico à 
realidade epidemiológica, social e econômica do País. 



CIRURGIÃO – DENTISTA: 
 
 
 
Características do CD formado: 
 
 
1. Generalista 
2. Humanista 
3. Crítico, reflexivo 
4. Atua em todos os níveis de atenção à saúde 
5. Segue princípios éticos e legais 
6. Compreende a realidade local, cultural e econômica 

 



DIRETRIZES CURRICULARES – ODONTOLOGIA 
2002 

Art. 2 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 
Odontologia definem os princípios, fundamentos, condições e 
procedimentos da formação de Cirurgiões Dentistas, estabelecidas pela 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para 
aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e 
avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em 
Odontologia das Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

Art. 4º A formação do Cirurgião Dentista tem por objetivo dotar o 
profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 
habilidades gerais:  



Competências Gerais 

Atenção à Saúde – apto a desenvolver ações 
de prevenção, proteção e reabilitação, tanto a 
nível individual quanto coletivo. 

   

 

 

Resolução do 

problema 

Alto padrão de 

qualidade 



Competências Gerais 

 Tomada de decisões 

– uso apropriado, 
eficácia, custo-
efetividade da força de 
trabalho, de 
medicamentos, de 
equipamentos, de 
procedimentos e de 
práticas 

 

 

sistematizar 

decidir 

avaliar 

Resolução 

do 

Problema 



Competências Gerais 

 

Comunicação –  

 

acessíveis e confiáveis 
paciente 

profissionais 

população 

CD 

Comunicação verbal, não verbal, habilidades de escrita  

e leitura, domínio de pelo menos uma língua  

estrangeira e tecnologias de informação. 



Competências Gerais 

 Administração e gerenciamento – 
tanto da força de trabalho, dos recursos 
físicos e materiais e de informação 

 

 Educação permanente – aprender 
continuamente e proporcionar 
treinamento/estágios 



Técnico em Saúde Bucal - TSB 

         Histórico: evolução profissional 

 

Nível de formação: técnica ou de nível médio 

Requisito: 2º grau completo (2200 horas) 

Duração do Curso: 2 anos 

Atribuição: trabalho na boca com atividades 
reversíveis 

Supervisão direta para atividades clínicas 

 



Técnico em Saúde Bucal - TSB 
 

Pessoal auxiliar que, sob supervisão direta do CD, executa ações 
reversíveis, tais como: 

 

 Participar do treinamento e capacitação do  ASB e de agentes 
multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

 Participar nas ações educativas, atuando na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças; 

 Participar na realização de estudos epidemiológicos, exceto na categoria 
de examinador; 

 Ensinar técnicas de higiene oral e realizar a prevenção de doenças bucais 
por meio de aplicação tópica de flúor, conforme orientação do CD; 

 Fazer a remoção do biofilme, de  acordo coma indicação técnica definida 
pelo CD; 

 Supervisionar, sob alegação do CD, o trabalho dos ASB; 

 Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em 
consultórios ou clínicas odontológicas; 

 

 



 Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o 
uso de materiais e instrumentais  não indicados pelo CD; 

 Proceder limpeza e anti-sepsia de campo antes e após os 
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; 

 Realizar isolamento do campo operatório; 

 Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem 
como instrumentar o CD em ambientes clínicos e 
hospitalares; 

 

 



É vedado ao TSB: 

 

Exercer atividade autônoma; 

Prestar assistência direta ou indiretamente 
ao paciente sem a supervisão do CD; 

Realizar tarefas fora de suas atribuições; 

Fazer propaganda dos seus serviços, mesmo 
em revistas, jornais e folhetos especializados 
da área odontológica. 

 



Auxiliar em Saúde Bucal – ASB 

 

 Nível de formação: auxiliar ou de nível 
primário 

 Requisito: 1º grau completo 

 Duração do Curso: 600 a 800 horas 

 Atribuição: Apoiar o CD/THD, sem 
autorização para operar diretamente na 
cavidade bucal. 

 
 



Inscrição do ASB 

01/01/2004 – A inscrição mediante declaração do CD 
terá a duração de 1 ano, prorrogável por igual 
período. 

Definitiva- após apresentação de certificado de 
qualificação básica, emitido por estabelecimento de 
ensino, autorizado pelo MEC. 

01/01/2006 – registro e inscrição de ACD após 
apresentação de certificado de qualificação 
profissional 

 



ASB  

FUNÇÕES: 

 

 Organizar e executar ações de higiene bucal; 

 Processar filme radiográfico; 

 Preparar o paciente para ao atendimento;  

 Auxiliar e instrumentar  CD/TSB nas intervenções 
clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; 

 Manipular materiais de uso odontológico; 

 Selecionar moldeiras; 

 Preparar modelos em gesso; 



Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle 
administrativo em saúde bucal; 

Executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental, equipamentos 
odontológicos e do ambiente de trabalho; 

Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 
saúde bucal; e 

Adotar medidas de biossegurança visando o 
controle de infecção. 

 



É vedado ao ASB: 
 
• Exercer atividade autônoma; 
• Prestar assistência direta ou indiretamente ao 
paciente sem a supervisão do CD ou do TSB 
• Realizar tarefas fora de suas atribuições; 
• Fazer propaganda dos seus serviços, mesmo em 
revistas, jornais e folhetos especializados da área 
odontológica. 

 



O TSB e o ASB tem como obrigações: 

 Registro no CFO 

 Inscrição no CRO 

 Pagamento de anuidade CRO 

 

 



Técnico em Laboratório de Prótese Dentária – TPD 

 

 Nível de formação: Técnica ou de nível médio 

 Requisito: 2º grau completo 

 Duração do Curso: 2200 horas de ensino 
teórico-prático 

 Atribuição: Sob orientação do CD, executa a 
confecção mecânica dos trabalhos de prótese. 

 

 

 



Ao TPD é vedado: 

 Prestar, sob qualquer forma, assistência 
direta a clientes; 

 Manter, em sua oficina, equipamento e 
instrumental específico de consultório 
dentário; 

 Fazer propaganda de seus serviços ao público 
em geral 

 

 



Atribuições do TPD 

 Executar a parte mecânica dos trabalhos 

odontológicos; 

 Administrar laboratórios de prótese odontológica; 

 Ser responsável, perante o CRO/CFO, pelo 

cumprimento das disposições legais que regem a 

profissão; 

 Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e 

serventes do laboratório de prótese odontológica. 

 



Auxiliar de Prótese Dentária – ATPD 

 Nível de formação: auxiliar ou de nível 
primário 

 Requisito: 1º grau completo 

 Duração do Curso: mínimo de 300 horas 

 Atribuição: Sob orientação do  protético, 
auxilia  na confecção mecânica dos trabalhos 
de prótese odontológica. 

 

 

 


