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Senhora Gerente,

Trata-se de ques onamentos acerca de aspectos relacionados "ao atendimento clínico
realizado por den sta sem a presença do técnico de saúde bucal. Primeiramente, esclareça-se que
tanto os Técnicos de Higiene Dental possuem legislação federal e distrital específica que regulamenta
a profissão / cargo, quais sejam:

FEDERAL

LEI Nº 5.081, DE 24 DE AGOSTO DE 1966, que regula o exercício da Odontologia;

LEI Nº 11.889, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, que regulamenta o exercício das
profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB;

CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA, aprovado pela Resolução CFO-118/2012;

RESOLUÇÃO CFO 63/2005, úl ma atualização em julho de 2012, que aprova a
Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia.

DISTRITAL

LEI Nº 3.321, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004, que reestrutura a carreira de Cirurgião
Dentista, do quadro de pessoal do Distrito Federal, fixa seus vencimentos e dá outras providências;

LEI Nº 3.320, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004, que reestrutura a carreira Assistência
Pública à Saúde do Distrito Federal, de que tratam as Leis nº 740, de 28 de julho de 1994, e nº 2.816,
de 13 de novembro de 2001, e dá outras providências;

PORTARIA CONJUNTA SGA/SES Nº 08, DE 18 DE JULHO DE 2006, que estabelece as
atribuições das Especialidades dos Cargos das Carreiras: Assistência Pública à Saúde do Distrito
Federal, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Médica.

Seguem abaixo alguns destaques da legislação supracitada, de interesse para
interpretação do pleito:

 

LEI Nº 11.889

(...)

  Art. 4o  (VETADO) 

         Parágrafo único.  A supervisão direta será obrigatória em todas as a vidades
clínicas, podendo as atividades extraclínicas ter supervisão indireta.

  Art. 5o  Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-
dentista, as seguintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal: 

I - par cipar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-1043-08.htm


multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

II - par cipar das ações educa vas atuando na promoção da saúde e na prevenção das
doenças bucais; 

III - par cipar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador; 

IV - ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por
meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; 

V - fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo
cirurgião-dentista; 

VI - supervisionar, sob delegação do cirurgião-den sta, o trabalho dos auxiliares de
saúde bucal; 

VII - realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em
consultórios ou clínicas odontológicas; 

VIII - inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração
dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 

IX - proceder à limpeza e à an -sepsia do campo operatório, antes e após atos
cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

X - remover suturas; 

XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos; 

XII - realizar isolamento do campo operatório; 

XIII - exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 

§ 1o  Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe
de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas. 

§ 2o  (VETADO) 

Art. 6o  É vedado ao Técnico em Saúde Bucal:  

I - exercer a atividade de forma autônoma; 

II - prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do
cirurgião-dentista; 

III - realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no art.

5o desta Lei; e 

IV - fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos
especializados da área odontológica. 

 

RESOLUÇÃO CFO 63/2005

(...)

CAPÍTULO IV - Atividades Privativas do Técnico em Saúde Bucal

Art. 10. O exercício das a vidades priva vas do técnico em saúde bucal só é permi do
com a observância do disposto nestas normas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-1043-08.htm


 

(...)

Art. 12. Compete ao técnico em saúde bucal, sempre sob supervisão com a presença
sica do cirurgião-den sta, na proporção máxima de 1 (um) CD para 5 (cinco) TSBs, além das de

auxiliar em saúde bucal, as seguintes atividades:

a) par cipar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes
multiplicadores das ações de promoção à saúde;

b) par cipar das ações educa vas atuando na promoção da saúde e na prevenção das
doenças bucais;

c) par cipar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador;

d) ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio
da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;

e) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo
cirurgião-dentista;

f) supervisionar, sob delegação do cirurgião-den sta, o trabalho dos auxiliares em saúde
bucal;

g) realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios
ou clínicas odontológicas;

h) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração
dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;

i) proceder à limpeza e à an ssepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos,
inclusive em ambientes hospitalares;

j) remover suturas;

k) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos;

l) realizar isolamento do campo operatório; e,

m) exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.

Art. 13. É vedado ao técnico em saúde bucal:

a) exercer a atividade de forma autônoma;

b) prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do
cirurgião-dentista;

c) realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no ar go
5º da Lei nº 11.889/2008, de 24/12/2008; e,

d) fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos
especializados da área odontológica.

Art. 14. O técnico em saúde bucal poderá exercer sua a vidade, sempre sob a
supervisão com a presença sica do cirurgião-den sta, na proporção de 1 (um) CD para cada 5
(cinco) TSBs, em clínicas ou consultórios odontológicos, em estabelecimentos de saúde públicos e
privados onde atuem os cirurgiões-dentistas.

 



CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO

(...)

Art. 5º. Cons tuem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas
atribuições específicas:

I - diagnos car, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos
limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional;

II - guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas
funções;

III - contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com
os preceitos deste Código e demais legislações em vigor;

IV - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições
de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres;

V - renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da
constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o
paciente ou o pleno desempenho profissional. Nestes casos tem o profissional o dever de comunicar
previamente, por escrito, ao paciente ou seu responsável legal, fornecendo ao cirurgião-den sta que
lhe suceder todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento;

VI - recusar qualquer disposição estatutária, regimental, de ins tuição pública ou
privada, que limite a escolha dos meios a serem postos em prá ca para o estabelecimento do
diagnós co e para a execução do tratamento, bem como recusar-se a executar a vidades que não
sejam de sua competência legal; e,

VII - decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e
capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de
encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício pleno da
Odontologia.

Art. 6º. Constitui direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares recusarem-se a
executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão
do cirurgião-dentista.

Art. 7º. Cons tuem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em
saúde bucal:

I - executar, sob a supervisão do cirurgião-den sta, os procedimentos constantes na Lei
nº 11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal;

II - resguardar o segredo profissional; e,

III - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de
trabalho não sejam dignas, seguras e salubres;

(...)

Art. 9º. Cons tuem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza
infração ética:

I - manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional;

II - manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional;

III - zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho é co da Odontologia e pelo pres gio e
bom conceito da profissão;



IV - assegurar as condições adequadas para o desempenho é co-profissional da
Odontologia, quando investido em função de direção ou responsável técnico;

V - exercer a profissão mantendo comportamento digno;

VI - manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-cien ficos e culturais,
necessários ao pleno desempenho do exercício profissional;

VII - zelar pela saúde e pela dignidade do paciente;

VIII - resguardar o sigilo profissional;

IX - promover a saúde cole va no desempenho de suas funções, cargos e cidadania,
independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado;

X - elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor,
incluindo os prontuários digitais;

XI - apontar falhas nos regulamentos e nas normas das ins tuições em que trabalhe,
quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se,
nesses casos, aos órgãos competentes;

XII - propugnar pela harmonia na classe;

XIII - abster-se da prá ca de atos que impliquem mercan lização da Odontologia ou sua
má conceituação;

XIV - assumir responsabilidade pelos atos pra cados, ainda que estes tenham sido
solicitados ou consentidos pelo paciente ou seu responsável;

XV - resguardar sempre a privacidade do paciente;

XVI - não manter vínculo com en dade, empresas ou outros desígnios que os
caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em
situação ilegal, irregular ou inidônea;

XVII - comunicar aos Conselhos Regionais sobre a vidades que caracterizem o exercício
ilegal da Odontologia e que sejam de seu conhecimento;

XVIII - encaminhar o material ao laboratório de prótese dentária devidamente
acompanhado de ficha específica assinada; e,

XIX - registrar os procedimentos técnico-laboratoriais efetuados, mantendo-os em
arquivo próprio, quando técnico em prótese dentária.

 

PORTARIA CONJUNTA SGA/SES Nº 08, DE 18 DE JULHO DE 2006

ESPECIALIDADE – 23 - TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL - CÓDIGO: 8035. ÁREA DE
COMPETÊNCIA: Assistencial. DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar a vidades de nível médio, inerentes a
profissão de técnico de Higiene Dental, sob a coordenação e supervisão do Cirurgião-Den sta, nos
diferentes níveis de complexidade das ações de saúde; par cipar de programas de treinamento;
executar outras a vidades de interesse da área. DESCRIÇÃO DETALHADA: executam a vidades
auxiliares realizando a tomada e revelação de radiografias intraorais; par cipar do treinamento de
auxiliar de consultório dentário; par cipar nos programas educa vos de saúde bucal; colaborar nos
levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar os
pacientes individualmente ou sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a demonstração
de técnicas de escovação; responder pela administração de clínica; supervisionar, sob delegação, o
trabalho dos auxiliares de consultório dentário; realizar testes de vitalidade pulpar; realizar a remoção
de indutos, placas e cálculos supragengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção da
cárie dental; inserir e condensar substancias restauradoras; polir restaurações, vedando-se a escultura;



proceder à limpeza e à an ssepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; remover
suturas; confeccionar modelos e preparar moldeiras; zelar pela guarda, conservação e manutenção dos
materiais e equipamentos de trabalho; observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho;
executar outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade e responsabilidade.

CARREIRA CIRURGIÃO-DENTISTA - CARGO - CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE -
CIRURGIÃO-DENTISTA - CÓDIGO 7020. ÁREA DE COMPETÊNCIA: Assistencial. DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar a vidades relacionadas com ro nas clínicas, orientar
e prestar atendimento a pacientes internos e externos; pra car todos os atos per nentes a
Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos e de acordo com o Código de É ca; prescrever
e aplicar especialidades farmacêu cas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; atestar no
setor de sua a vidade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para jus ficação de faltas de
emprego; proceder a perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administra va;
aplicar anestesia local e troncular; empregar a analgesia e hipnose desde que comprovadamente
habilitado, quando cons tuírem meios eficazes para o tratamento; manter anexo ao consultório,
laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas,
relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para
diagnós co, e aparelhagem de fisioterapia; prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de
acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; u lizar, no exercício da função de
perito-odontológico, em casos de necropsia, das vias de acesso do pescoço e da cabeça; par cipar de
treinamentos; executar outras a vidades de interesse da área. DESCRIÇÃO DETALHADA: programar,
elaborar e avaliar projetos na área odontológica, englobando: capacitação, treinamentos e estágio
para profissionais; realizar exames clínicos; emi r diagnós cos e estabelecer planos de tratamento
clínico, cirúrgico e/ou terapêu co; registrar o exame clínico e odontológico na ficha clínica e/ou
prontuário; efetuar pedido de exames laboratoriais; solicitar e/ou executar radiografias odontológicas
e do complexo facial; solicitar e/ou emi r pareceres quando necessários; emi r atestados; atender
pacientes internos e externos inclusive em casos de emergência; prestar atendimento a pacientes
portadores de patologias, trauma smos e deformidades de complexo buco-maxilo-facial; aplicar
anestésicos; preparar e realizar proteção pulpar e restaurações de cavidades; realizar procedimentos
cirúrgico-ambulatoriais; exercer ações educa vo-preven vas; registrar dados para fins esta s cos;
solicitar e controlar material permanente e de consumo; planejar e ministrar cursos e palestras para
equipes de saúde, áreas afins e comunidade em geral; visitar e avaliar condições técnico-
administra vas dos campos do estágio, responsabilizando-se pela disciplina dos alunos e pela
assistência aos pacientes sob seus cuidados no desenvolvimento dos estágios supervisionados; zelar
pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos; observar medidas de
segurança contra acidentes de trabalho; executar outras a vidades de mesma natureza e mesmo nível
de complexidade e responsabilidade. 

Análise Técnica

1. A assistência a saúde bucal do Cirurgião Den sta (CD) sem a presença do Técnico de
Saúde Bucal (TSB): não há, dentro da legislação citada, qualquer disposi vo que vede ou proíba o
atendimento clínico ao usuário pelo Cirurgião Den sta sem a presença do TSB. Pelas
peculiaridades da assistência odontológica, há a preocupação com a ausência do auxiliar durante
alguns procedimentos crí cos, que envolvem manipulação de mucosa não íntegra, para que se
minimize a possibilidade de quebra da cadeia assép ca.  No entanto, tal preocupação não inviabiliza
nem mesmo procedimentos mais invasivos, como algumas exodon as (extrações) simples realizadas
na Atenção Primária a Saúde, uma vez que é perfeitamente possível ao CD manter a cadeia assép ca,
realizando, por exemplo, a troca de luvas, sempre que haja risco à biossegurança, em certos casos
clínicos. O que se está a dizer é que, com bom senso, sugere-se que o número e a complexidade dos
atendimentos sejam reduzidos quando o auxiliar não puder estar ao lado do CD na cadeira
odontológica durante o procedimento, mas nunca cancelar todo e qualquer po de procedimento pela
simples impossibilidade de ter o TSB ao lado do CD. O Cirurgião Den sta, no ato da sua competência



priva va, é autônomo para decidir qual a melhor conduta clínica a seguir, pesando os riscos e
bene cios potenciais da ação ou da inação frente a gravidade do caso. Qualquer CD que optar por
não realizar qualquer procedimento frente a real necessidade do paciente, por qualquer mo vo que
seja, deve JUSTIFICAR POR ESCRITO, em Prontuário Eletrônico ou em Papel e no ficar, via SEI, o
ocorrido, para que a chefia imediata possa tomar as providências devidas frente ao caso específico.
Ressalte-se que todos os profissionais de saúde que são servidores públicos estão sujeitos ao juízo
é co, administra vo, cível e penal pelo simples fato de estarem exercendo a profissão, em qualquer
âmbito.

2. A assistência do Técnico de Saúde Bucal (TSB) sem a presença do Cirurgião Den sta
(CD): depreende-se da legislação que não é possível ao TSB executar qualquer procedimento clínico
sem a supervisão direta (presença sica de 1 CD para no máximo 5 TSBs) do cirurgião den sta, nem
mesmo ações educa vas, aplicações tópicas de flúor ou remoções de sutura. Desta feita, sem que o
CD esteja presente fisicamente no local, entende-se que o TSB estaria impossibilitado de exercer
qualquer função de sua competência que envolva procedimentos clínicos ou educação em saúde,
restando funções administra vas relacionadas as suas áreas de competência, como controle de
estoque ou acolhimento e orientação do paciente. A Gerência de Odontologia sugere duas ações
possíveis para maximizar a força de trabalho do TSB nestes casos, de acordo com a realidade de cada
território e o número de equipes de saúde bucal em cada UBS:

2.1 Vinculação, sempre que possível, dos afastamentos legais dos TSBs com os dos
CDs, de forma que nenhum TSB permaneça sem a supervisão direta de um CD (na proporção de um 1
CD presente para no máximo 5 TSBs) no período; Veja-se que não se está a obrigar que este fato
ocorra, até porque em UBS com mais de uma equipe, é perfeitamente possível que o TSB pertencente
a ESB do CD que está de férias possa executar procedimentos clínicos, sob a supervisão (presença) de
outro CD.

2.2 Em caso de afastamento legais do CD, deixando o TSB sozinho (em caso de UBSs
com apenas uma equipe) ou subu lizado (em UBSs com mais de uma equipe), remanejamento
temporário na própria região de saúde, por interesse da administração, para UBS / ESB em que haja
CDs sem TSBs.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SYNTHIA MARTINS RIBEIRO - Matr.1436660-6,
Referência Técnica Distrital - Saúde Bucal, em 21/11/2019, às 12:45, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO BARTELLE BASSO - Matr.0182600-X,
Gerente de Serviços de Odontologia, em 21/11/2019, às 12:46, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30886914 código CRC= 674E8AB2.
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