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CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

ATUAÇÃO: 

O Técnico em Saúde Bucal é uma ocupação da área da saúde, cuja informação está 

regulamentada nacionalmente. O exercício dessa ocupação está sob supervisão do 

Cirurgião-Dentista e se sustenta no código da Ética Odontológica (CFO, 2003) e na 

Resolução CFO nº 185/93, alterada pela Resolução CFO nº 209/97. 

O mercado de trabalho para este profissional é bastante amplo e diversificado, 

podendo atuar em clínicas, postos de saúde ou consultórios odontológicos, 

estabelecimentos públicos ou privados, na organização e programas educativos. É um 

mercado, com certeza, em crescente expansão. 

Para frequentar o Curso Técnico em Saúde bucal o aluno deverá ter concluído o 

ensino médio ou estar cursando o 3° ano do ensino médio. 

 

COMPETÊNCIA 

 

Compete ao Técnico em Saúde bucal: 

 

 Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

 Participar das ações educativas, atuando na promoção da saúde e na prevenção das 

doenças bucais; 

 Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 

categoria de examinador; 

 Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por 

meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; 

 Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo 

cirurgião-dentista; 

 Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de 

saúde bucal; 

 Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em 

consultórios ou clínicas odontológicas, excluídas radiológicas odontológicas; 

 Participar do processo de restauração dentária, inserindo e distribuindo na 
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cavidade os materiais odontológicos, provisórios, indicados pelo cirurgião-dentista; 

 Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos 

cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

 Remover suturas; 

 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 

cirurgião-dentista clínico e hospitalar. 

 

LABORATÓRIO DE SAÚDE BUCAL 

 

Os alunos do Curso Técnico em Saúde bucal podem contar com o Laboratório de 

Odontologia com o objetivo de desenvolver a capacidade de articular conhecimentos 

teóricos e práticas laboratoriais indispensáveis para a inserção qualificada no mundo do 

trabalho. 

O referido laboratório possui cadeiras odontológicas, cadeira para atendimento 

pediátrico, mochos, biombos em fórmica para privacidade nos atendimentos, Raio X 

odontológico, canetas de alta rotação, canetas de baixa rotação, caixa de instrumentais 

para cirurgias, aparelho de ultrassom, aparelhos jato de bicarbonato, amalgamadores, 

caixa para revelação de películas radiológicas, jogos clínicos, prontuários, modelos 

anatômicos, quadros ilustrativos, bancada em mármore, pias, torneiras, porta papel 

toalha, dispensador de sabonete, lixeiras com tampa e pedal, relógio de parede, avental 

de chumbo, armários para guardar materiais, estufa, autoclave a vapor. 

É responsabilidade do aluno zelar pelos equipamentos descritos na utilização do 

laboratório durante as aulas práticas laboratoriais. 

Além do laboratório e salas de aula teóricas amplas e arejadas, o aluno também terá 

a   sua disposição um amplo e agradável espaço para lanches e descontração durante os 

intervalos, bem como complexo higiênico-sanitários em cada andar e auditório para 

realização de eventos escolares. 
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É PROIBIDO FAZER CONFRATERNIZAÇÕES EM SALA DE AULA SEM A 

PERMISSÃO DA COORDENAÇÃO. AS TURMAS QUE ASSIM DESEJAREM, 

DEVERÃO FAZER A SOLICITAÇÃO POR ESCRITO JUNTO AO SETOR DE 

PROTOCOLO COM NO MÍNIMO 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, SENDO ENTÃO, 

AUTORIZADO OU NÃO A CONFRATERNIZAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO 

OU COORDENAÇÃO GERAL. NOS LABORATÓRIOS É EXPRESSAMENTE PROIBIDA 

A ENTRADA DE ALIMENTOS E BEBIDAS. 

 

Cada turma deverá eleger um líder de classe. Em casos de assuntos que deverão 

ser levados ao conhecimento da Coordenação, a turma deverá conversar com o líder para 

levar à Coordenação do Curso caso não seja possível resolver em sala de aula. 

 

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 

 

Para realização das aulas Práticas de Laboratório, compete ao aluno: 

 

 Uso de uniforme: calça, camisa, camiseta, blusa, sapato branco sem salto com 

solado antiderrapante, jaleco branco (padrão definido pelo CENAP); 

 Respeitar o horário de início e término das aulas; 

 Manter o celular desligado (obrigatório); 

 Fazer Relatório de todas as atividades realizadas em laboratório (orientações do 

instrutor   e de todos os procedimentos realizados pelo aluno: moldagem, limpeza, raio-x, 

revelação, limpeza concorrente e terminal das cadeiras odontológicas, entre outras. O 

Relatório deverá ser feito diariamente e protocolado na recepção do CENAP após o término 

das aulas práticas; 

 Frequência obrigatória 75% (setenta e cinco por cento); 
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 Média: 6,0 (seis vírgula zero). 

 

É responsabilidade de cada aluno adquirir os materiais para a realização das aulas 

práticas de laboratório os quais serão solicitados com antecedência pelo instrutor e 

fixados no mural para aquisição dos alunos. Todos os alunos deverão possuir os materiais 

solicitados para a realização das aulas práticas. No caso dos alunos não apresentarem os 

materiais solicitados para as aulas práticas de laboratório no dia marcado pelo instrutor 

para a realização da aula, o mesmo poderá considerar aula dada não havendo reposição 

dessa aula. 

 

ESTÁGIOS 

 

O Estágio é compreendido como a complementação curricular obrigatória utilizada 

nas empresas ou instituições públicas ou privadas, sob a responsabilidade do CENAP. 

As atividades do Práticas Supervisionadas Curriculares - Estágios serão 

acompanhadas pelos INSTRUTORES (supervisão direta) e pelo coordenador das APS 

(supervisão indireta). 

 

Atribuições do Coordenador de curso 

 

O coordenador do curso Técnico em Saúde bucal terá as seguintes atribuições. 

 

 Definir cronograma da APS; 

 Repassar aos alunos roteiros disciplinar que será realizado na APS; 

 Colaborar na elaboração do Regimento Interno das APS; 

 Planejar, organizar, supervisionar, controlar e avaliar as Aulas Práticas de 

laboratório e APS realizadas nas clínicas e hospitais conveniados no CENAP; 

 Deliberar sobre assuntos inerentes as APS; 

 Organizar e manter atualizado os convênios; 

 Manter as fichas necessárias para acompanhamento das APS; 

 Manter os alunos informados sobre cronogramas, feriados, seminários, alterações 

de calendários, etc; 



 

MANUAL DO ALUNO CENAP 

 

 Manter a integração entre o Centro de Educação com a Instituição conveniada; 

 Repassar os impressos para a realização dos relatórios de APS aos alunos; 

 Convocar reunião antes da APS com todos os grupos repassando instruções sobre 

a APS; 

 Conferir e assinar os diários dos relatórios após o término dos estágios. 

 

Atribuições do aluno 

 

Para realização das APS (ESTÁGIO), nas instituições públicas e privadas, o aluno 

deverá ter cumprido o pré-requisito de frequência e/ou notas nas aulas práticas de 

laboratório e teoria. 

 

Compete ao Aluno: 

 

 Antes do início da APS – cada aluno deverá adquirir seu KIT LAB no Setor 

Financeiro do CENAP, não será aceito Relatórios em papéis NÃO OFICIAIS (xérox) e com 

rasuras e obrigatoriamente assinará um Termo de Compromisso quando solicitado pelo 

CENAP, sendo que uma via do Termo ficará arquivado na pasta do aluno e a outra via 

será enviada para a instituição onde será desenvolvida a APS (sem a assinatura do termo 

de compromisso o aluno não será liberado para estágio); 

 Manter ética e coerência nas atividades designadas a cada estagiário; 

 Manter os cabelos presos, maquiagem discreta, unhas curtas e sem esmalte, não 

fazer uso de joias ou bijuterias; 

 Zelar pelos equipamentos utilizados durante o estágio; 

 Respeitar colegas e instrutores de estágio; 

 Executar os exames solicitados pelo médico; 

 Fazer relatório de estágio protocolando no financeiro do CENAP nas datas 

estabelecidas; 

 Levar para o local de estágio seus EPI’s para o desenvolvimento do estágio 

(gorro, avental entre outros que poderão ser solicitados); 

 Dúvidas devem ser esclarecidas com a Coordenação do CENAP. 
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IMPORTANTE: 

 

 O uniforme deverá ser discreto (a blusa, camiseta ou camisa não deverá ter 

decotes, alças e as calças não poderão ser transparentes, coladas ao corpo ou curtas); 

 É responsabilidade do aluno, adquirir o uniforme e o crachá de identificação com 

antecedência, para realização das aulas práticas de laboratório e estágio; 

 Será reprovado o aluno que obtiver frequência inferior a 100% no estágio; 

 O estágio é desenvolvido individualmente e não em grupos como os demais cursos. 

 

É PROIBIDO: 

 

 Comer ou beber no local de estágio (verificar normas de cada campo no 1° dia de 

estágio); 

 Tirar fotos ou filmar o local de estágio e pacientes sem autorização documentada da 

Instituição e pacientes; 

 Tirar fotos entre os colegas utilizando-se de equipamentos da instituição; 

 Exposição dos locais de estágio através de fotos e filmagens em sites de 

relacionamentos como facebook, instagram e outros. 

 

Faltas nas APS – Estágio 

 

Em qualquer situação de falta o aluno deverá protocolar justificativa, e comunicar a 

coordenação. Em todos os casos a reposição terá custo mesmo com apresentação de 

atestado médico num prazo de 24 horas, sendo por doenças infectocontagiosas ou não. 

O custo de cada dia de reposição deverá ser verificado no setor financeiro. Os estágios 

podem ocorrer de segunda à sexta-feira e aos sábados e domingos, nos horários de 

manhã: 07:00h - 12:00h, tarde: 13:00h – 18:00h, noite: 19:00h – 23:00h e 18:00h – 23:00h. 

 

Sistema de Avaliação dos Estágios – APS 

 

 Assiduidade do aluno 100% (cem por cento) de presença; 

 Iniciativa; 
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 Conhecimento teórico-prático; 

 Pontualidade; 

 Uso do uniforme (sem uniforme, não será permitida a realização do estágio e 

aulas práticas de laboratório); 

 Asseio pessoal; 

 Solicitação ao instrutor de estágio nas situações que gerem dúvidas; 

 Responsabilidade em não executar procedimentos não programados para o 

estágio; 

 Nenhum procedimento ou técnica poderá ser executado sem acompanhamento ou 

supervisão do instrutor de estágio. 

 

Pré-Requisitos para o aluno Realizar Estágio Curricular 

 

 Ter 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em laboratório e aulas teóricas; 

 Ter nota mínima 6,0 (seis vírgulas zero) – prova prática de laboratório e teoria; 

 O aluno que obtiver a nota da prática de laboratório, inferior a 6,0 (seis vírgula 

zero), será considerado REPROVADO na disciplina e não poderá realizar o 

ESTÁGIO, mesmo que obter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

por cento). 

 

Supervisão dos Estágios 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas Curriculares serão acompanhadas pelos 

instrutores (supervisão direta) e pela coordenação das APS (supervisão indireta). O aluno 

será avaliado pelo orientados responsável pelo seu estágio (dentista). Toda e qualquer 

dúvida em procedimentos que o aluno tenha, deve remetê-la diretamente ao 

instrutor/orientados. A frequência e o aproveitamento do aluno serão registrados 

diariamente. 

 

OBS: 

O Aluno que obtiver frequência inferior a 75% (Setenta e cinco por cento) será 

considerado reprovado na disciplina e não poderá realizar o estágio, mesmo que tenha nota 

maior ou igual a 6,0 (seis vírgula zero). 
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Campos para Estágios 

 

Serão considerados campos de estágios as empresas e instituições públicas ou 

privadas conveniadas com o CENAP.  É de responsabilidade do aluno: 

 

 Conseguir o campo de estágio; 

 Informar a Coordenação do Curso; 

 Preencher o Termo de Convênio em 2 vias, anexando o cronograma de estágio 

obedecendo a carga horária de no máximo 6 horas diárias; 

 Protocolar as 2 vias do Termo de Convênio já com as assinaturas do aluno e do 

dentista responsável no setor de protocolo da Escola onde a Coordenação do curso 

assinará e devolverá uma via ao local de estágio para arquivo; 

 Preencher os relatórios de estágio diariamente e no final do estágio protocolar 

todos os relatórios no setor de protocolo para avaliação da Coordenação e atribuição da 

nota. 

 

Frequência e notas para aprovação nos estágios 

 

Frequência: 100% (cem por cento); 

Média para aprovação: 7,0 (sete vírgula zero). 

 

Relatório de Atividade supervisionadas – APS (ESTÁGIO) 

 

No final de cada APS/ESTÁGIO/ VISITAS TÉCNICAS, o aluno preencherá o Relatório     

dos estágios e/ou visitas técnicas desenvolvidas durante as aulas, o qual deverá ser 

entregue e protocolado no finaceiro/protocolo da escola mensalmente. Não será aceito 

relatórios faltando assinaturas do aluno, do instrutor de estágio e da Coordenação do 

Curso. O formulário deverá ser preenchido conforme modelo que segue sem rasuras, 

assinado pelo instrutor de estágio para que tenha validade como documento. 
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CERTIFICAÇÃO 

 

Na conclusão de todos os módulos previstos, após a colação de grau o aluno deverá 

solicitar sua declaração de conclusão do curso, através de requerimento no setor 

financeiro/protocolo a qual servirá para a solicitação do Registro Profissional junto ao órgão 

competente. A declaração não será concedida ao aluno que não estiver aprovado em todas 

as disciplinas teóricas, estágios, TCC, e que não tenha realizado a colação de grau. O 

Diploma de Técnico em Saúde bucal, só estará disponível aos alunos após liberação da 

SEED (Secretaria Estadual de Educação). 

 

CONDIÇÃO PARA RECEBER O DIPLOMA DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:  

 

Ter cursado e concluído todos os módulos e suas disciplinas do Curso Técnico em Saúde 

Bucal e ainda comprovar a conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, na forma da lei. 
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