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PERFIL TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL-

ATITUDINAL 

COMPETÊNCIA 

TÉCNICA-COGNITIVA 
HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS EMENTAS 

O Técnico em Saúde Bucal é o 

profissional com visão sistêmica do 

meio ambiente, saúde e segurança, 

que aplica seus conhecimentos de 

forma autônoma e inovadora, 

acompanhando a evolução da 

profissão. Aplica e respeita as 

normas de proteção e de preservação 

do meio ambiente, saúde e segurança 

no trabalho. Tem habilidades de 

comunicação e de trabalho em 

equipe multidisciplinar. Age com 

ética profissional, sustentabilidade, 

flexibilidade, responsabilidade social 

e domínio do saber-fazer, do saber-

ser, do saber-saber e do saber-

conviver. Facilita o acesso e a 

disseminação dos saberes na área da 

saúde pública e conhece a dinâmica 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Busca a prevenção da doença, a 

promoção da saúde e preserva a 

integridade e a individualidade do ser 

humano por meio da humanização da 

assistência e da valorização da 

autonomia das pessoas na 

recuperação da saúde. 

Participa de ações de promoção, 

recuperação e manutenção da saúde 

bucal visando à melhoria da 

qualidade de vida da população por 

meio de prevenção e controle das 

doenças bucais, apoio ao 

atendimento clínico e organização do 

ambiente de trabalho. Participa do 

planejamento da unidade de saúde e 

da avaliação dos serviços de saúde. 

 Usa diferentes possibilidades de 

aprendizagem mediada por 

tecnologias no contexto do 

processo produtivo e da sociedade 

do conhecimento, desenvolvendo e 

aprimorando autonomia intelectual, 

pensamento crítico, espírito 

investigativo e criativo. 

 

 Revela autonomia e facilidade para 

se adaptar a novas situações e 

novas tecnologias. 

 

 Atua social e profissionalmente de 

forma ética, consciente de sua 

responsabilidade socioambiental. 

 

 Entende e valoriza a leitura como 

um objeto cultural que promove a 

inserção no mundo do trabalho. 

 

  Valoriza e respeita as variações 

linguísticas compreendendo-as na 

dimensão histórico-cultural. 

 

 Valoriza a língua como marca 

identitária dos sujeitos e como 

objeto que possibilita a interação 

dos indivíduos nas organizações. 

                                              

 Possui visão humanística crítica e 

consistente sobre o impacto de sua 

atuação profissional na natureza e 

sociedade. 

 

 É inovador e eficiente na solução 

dos problemas.  

 

 Atua em equipe multidisciplinar de 

 Compreende os conceitos de EaD e 

suas características básicas. 

 

 Conhece e compreende a dinâmica 

do ambiente virtual e suas 

diferentes interfaces. 

 

 Compreende a língua portuguesa e 

suas técnicas de comunicação oral 

e escrita. 

 

 Conhece e diferencia as variantes 

linguísticas adequadas a cada 

contexto de situação real de 

comunicação oral e escrita. 

 

 Conhece as relações entre os 

aspectos técnicos, sociais, 

econômicos, legais e éticos da 

profissão. 

 

 Compreende as Políticas Públicas 

de Saúde no contexto do trabalho 

de forma que estas subsidiem as 

ações e os serviços de acordo com 

o conceito ampliado da saúde, os 

princípios e as diretrizes 

preconizadas pelo Sistema Único 

de Saúde – SUS. 

 

 Participa do processo de 

planejamento e avaliação das ações 

desenvolvidas nos serviços de 

saúde. 

 

 Conhece a organização e o 

funcionamento do sistema de saúde 

vigente no país. 

 Utiliza adequadamente as 

interfaces do ambiente virtual, 

sistemas operacionais e aplicativos. 

 

 Utiliza o Ambiente Virtual de 

Ensino-aprendizagem para 

argumentar, discutir e expressar 

opiniões com clareza e coerência 

lógica. 

 

 Expressa ideias de forma clara 

empregando técnicas de 

comunicação apropriadas a cada 

situação. 

 

 Aplica a variante lingüística 

adequada a cada contexto de 

situação real de comunicação oral e 

escrita. 

 

 Faz uso apropriado das normas 

gramaticais da variante em 

determinado contexto de 

comunicação. 

 

 Elabora relatórios     técnicos de 

procedimentos e atividades. 

 

 Aplica os princípios éticos na 

abordagem com o 

cliente/comunidade e com os 

outros profissionais da equipe de 

trabalho. 

 

 Aplica e articula as diretrizes e os 

princípios das Políticas Públicas de 

Saúde. 

 

 Modalidade de Educação a 

Distância (EaD) 

 

 Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA) 

 

 Sistemas operacionais 

 

 Aplicativos 

 

 Ferramentas de comunicação 

 

 Leitura, interpretação e redação de 

textos 

 

 Variantes da língua no contexto de 

situação comunicativa 

 

 Normas linguísticas  

 

 Ética, trabalho e saúde 

 

 Políticas de saúde 

 

 Sistema Único de Saúde – SUS 

 

 Legislação profissional 

 

 Mercado de trabalho 

 

 Softwares de automação de 

escritório 

 

 Epidemiologia das doenças 

transmissíveis e não transmissíveis 

 

 Vigilância epidemiológica 

 

Ambientação em Educação a 

Distância (45h) 

Concepções e legislação em EaD. 

Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem. Ferramentas para 

navegação e busca na Internet. 

Metodologias de estudo baseadas 

nos princípios de autonomia, 

interação e cooperação. 

 

Português Instrumental (30h) 

Leitura e compreensão de textos da 

área profissional. Níveis de 

linguagem e adequação linguística. 

Comunicação oral e escrita. 

Gramática aplicada. Redação 

técnica. 

 

Ética em Saúde (30h) 

Fundamentos da ética. Ética 

profissional: saber, poder e 

liberdade. Direitos autorais. Relação 

profissional-usuário. Bioética. 

 

Introdução ao SUS (60h) 

Políticas Públicas de Saúde no 

Brasil. Organização do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Modelos 

assistenciais de saúde no Brasil. 

 

Introdução à Profissão em Saúde 

Bucal (60h) 

Características da profissão. 

Legislação. Mercado de trabalho. 

 

Introdução à Informática (30h) 

Conceitos básicos de Informática. 

Ferramentas de produção e edição de 

texto, planilha eletrônica, 

apresentação de slides. 

 

Vigilância em Saúde para Saúde 

Bucal (60h) 

Processo saúde-doença. Doenças 
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forma democrática, cooperativa, 

solidária e pertinente com as 

políticas e ações de saúde. 

 

 Possui visão contextualizada da 

saúde sob os aspectos psicológicos, 

políticos, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais. 

 

 Adota medidas promocionais, 

assistenciais, preventivas e 

educativas no âmbito da saúde. 

 

 Tem hábitos de vida saudáveis. 

 

 Estabelece relações interpessoais 

positivas no ambiente de trabalho. 

 

 Conhece a legislação e normas 

técnicas referentes a sua área de 

atuação e à vigilância sanitária e 

ambiental. 

 

 Identifica as ações de prevenção de 

riscos sanitários, promoção, 

prevenção e recuperação da saúde 

visando à melhoria da qualidade de 

vida da população. 

 

 Compreende o funcionamento dos 

softwares de edição de texto, 

planilhas eletrônicas e apresentação 

de eslaides. 

 

 Identifica os agentes causais, 

fatores determinantes e 

condicionantes do processo saúde-

doença e os mecanismos de 

transmissão das doenças. 

 

 Compreende as políticas públicas 

de promoção da saúde. 

 

  Identifica as ações do profissional 

de saúde no suporte básico de vida. 

 

 Avalia as metodologias de 

educação em saúde. 

 

    Reconhece e avalia os hábitos de 

vida saudáveis. 

 

 Conhece o processo de 

ressuscitação cardiopulmonar. 

 

 Analisa os protocolos do 

atendimento de urgência e 

emergência. 

 

 Avalia as condições a que estão 

expostos os trabalhadores da saúde. 

 

 Realiza ações de prevenção de 

riscos sanitários, promoção, 

proteção e recuperação da saúde. 

 

 Produz textos, planilhas eletrônicas 

e slides. 

 

 Promove ações preventivas e de 

controle das doenças transmissíveis 

e não transmissíveis. 

 

 Aplica as normas técnicas 

referentes a sua área de atuação e à 

vigilância sanitária e ambiental na 

execução de suas atividades. 

 

 Executa medidas de promoção da 

saúde, atividades preventivas e 

educativas em saúde bucal. 

 

 Utiliza as metodologias de 

educação em saúde. 

 

 Organiza em equipe o ambiente de 

trabalho visando à prevenção de 

doenças ocupacionais. 

 

 Aplica as normas de segurança e 

biossegurança na prevenção de 

acidentes no ambiente de trabalho e 

na realização do trabalho, 

protegendo sua saúde e a do 

cliente/paciente. 

 

 Realiza ressuscitação 

cardiopulmonar. 

 

 Realiza atendimento de urgência e 

emergência de acordo com os 

protocolos nacionais. 

 

 Utiliza medidas de proteção e 

prevenção relacionadas ao trabalho 

odontológico.  

 

 Vigilância sanitária 

 

 Vigilância ambiental 

 

 Políticas de promoção da saúde 

 

 Educação em saúde  

 

 Relações humanas e trabalho 

 

 Hábitos de vida saudáveis 

 

 Trabalho e sociedade 

 

 Legislação trabalhista (CLT) 

 

 Epidemiologia da morbidade no 

trabalho 

 

 Normas de segurança no trabalho 

 

 Suporte básico de vida 

 

 Atendimento de urgência e 

emergência 

 

 Segurança no processo de trabalho 

em odontologia 

 

 Aparelho estomatognático 

 

 Instrumental clínico odontológico 

 

 Materiais dentários 

 

 Técnicas radiográficas intraorais 

 

 Epidemiologia das doenças bucais 

 

 Vigilância em saúde bucal 

 

 Práticas educativas e preventivas 

em saúde bucal 

 

infecto-contagiosas, infecto-

parasitárias, imunopreveníveis e 

crônico-degenerativas. Ações de 

vigilância epidemiológica, vigilância 

sanitária e vigilância ambiental. 

 

Promoção da Saúde (60h) 

Políticas públicas de promoção da 

saúde. Educação em saúde. Relações 

humanas na vida e no trabalho. 

Processo de comunicação e trabalho 

em equipe. Técnicas de negociação e 

administração de conflitos. 

 

Educação para o Autocuidado 

(60h) 

Hábitos de higiene. Vantagens da 

alimentação equilibrada à saúde. 

Importância da atividade física à 

manutenção da saúde. Implicações 

do uso do tabaco e álcool na saúde 

da população. Repercussões do 

estresse à saúde física e mental. 

Tratamentos alternativos de saúde. 

 

Saúde e Segurança no Trabalho 

(60h) 

Legislação e Normas. Prevenção de 

acidentes no Trabalho. Ergonomia. 

CIPA. EPI e EPC. Primeiros  

Socorros. 

 

Primeiros Socorros (60h) 

Atribuições do profissional de saúde 

no suporte básico de vida. 

Atendimento de urgência e 

emergência em traumas, ferimentos, 

queimaduras, afogamento, choque 

elétrico, desmaios, crise convulsiva, 

estado de choque, intoxicação, 

envenenamento e corpos estranhos 

no organismo. 

 

O TSB/ASB e a Segurança no 

Trabalho Odontológico (90h) 

Doenças e agravos relacionados ao 

processo de trabalho em odontologia. 

Riscos ocupacionais na prática 

odontológica. Manutenção e 

conservação do equipamento 

odontológico. Biossegurança das 

ações em odontologia. Descarte dos 
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 Identifica as doenças relacionadas 

ao ambiente de trabalho assim 

como as respectivas ações 

preventivas. 

 

 Identifica as doenças e agravos 

relacionados ao processo de 

trabalho em odontologia. 

 

 Avalia as ações preventivas na 

clínica odontológica. 

 

 Identifica o instrumental 

odontológico e os materiais 

dentários conforme a 

especialidade. 

 

 Compreende as técnicas 

radiográficas intraorais. 

 

 Analisa, sob o ponto de vista 

epidemiológico, as principais 

doenças bucais, identificando seus 

fatores determinantes. 

 

 Analisa as medidas de promoção 

da saúde bucal. 

 

 Conhece a legislação e as normas 

técnicas pertinentes à segurança e à 

biossegurança nas ações em 

odontologia. 

 

 Conhece os fundamentos de 

dentística e periodontia. 

 

 Conhece os fundamentos de 

endodontia e cirurgia. 

 

 Conhece os tratamentos 

alternativos de saúde. 

 

     Compreende o funcionamento 

do aparelho estomatognático. 

 

 Utiliza medidas de segurança no 

armazenamento, transporte, 

manuseio e descarte de produtos e 

resíduos odontológicos. 

 

 Manipula instrumental clínico 

odontológico e materiais dentários 

conforme a necessidade das 

diversas especialidades. 

 

 Realiza ações de atendimento 

clínico odontológico relacionadas 

às tomadas radiográficas intraorais. 

 

 Executa ações básicas de vigilância 

em saúde bucal.  

 

 Realiza visitas domiciliares para a 

promoção da saúde bucal.  

 

 Desenvolve atividades preventivas 

na clínica odontológica. 

 

 Realiza atendimento clínico 

odontológico no seu nível de 

complexidade voltado para o 

restabelecimento da saúde, 

conforto, estética e função 

mastigatória do indivíduo. 

 

  Executa ações de incentivo a 

tratamentos intensivos em saúde. 

 Ações preventivas na clínica 

odontológica 

 

 Fundamentos de dentística, 

periodontia 

 

 Fundamentos de endodontia e 

cirurgia 

resíduos odontológicos. 

 

O TSB/ASB na Clínica 

Odontológica (180h) 

Anatomia da boca e dos maxilares. 

Notação dentária. Instrumental 

clínico nas diversas especialidades 

odontológicas. Utilização de 

materiais dentários. Revelação e 

montagem de radiografias intraorais. 

 

O TSB e a Vigilância em Saúde 

Bucal (90h) 

Processo de saúde-doença bucal. 

Fatores determinantes das principais 

doenças bucais. Epidemiologia da 

cárie, doença periodontal e câncer 

bucal. Ações de vigilância em saúde 

bucal. 

 

O TSB e as Ações de Promoção da 

Saúde Bucal (120h) 

Prevenção e controle das doenças 

bucais. Ações coletivas em saúde 

bucal. Higiene bucal supervisionada. 

Flúor. Selantes. 

 

O TSB e o Tratamento do Processo 

Saúde-Doença Bucal I (90h) 

Atuação do TSB no atendimento de 

dentística e periodontia. 

 

O TSB e o Tratamento do Processo 

Saúde-Doença Bucal II (90h) 

Atuação do TSB no atendimento de 

endodontia e cirurgia. 
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 Conhece a legislação trabalhista. 

 


