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RESUMO
Este é um estudo longitudinal que buscou reunir evidên-
cias para enfrentar o problema da diversidade encontrada 
na prática clínica do técnico em saúde bucal na rede do 
Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte. As técnicas 
de coleta dos dados utilizadas foram a entrevista, o grupo 
focal, a oficina, a observação participante e o Formulário
de Registro e Monitoramento dos Procedimentos Reali-
zados. Esses instrumentos e a padronização das condutas 
possibilitaram a avaliação da prática clínica que o técnico 
em saúde bucal desenvolve sob a supervisão do cirurgião-
-dentista. A análise desse cenário se deu em relação ao 
comportamento dos atores envolvidos e dos resultados 
qualitativos e quantitativos encontrados. O processo vivi-
do permitiu ao grupo a expressão e o enfrentamento das 
resistências iniciais e, posteriormente, de apoio às ativida-
des desenvolvidas pelo técnico em saúde bucal. Ao final 
da pesquisa, as equipes estavam mais entrosadas e não se 
evidenciavam atitudes restritivas acerca do trabalho clí-
nico do Técnico em Saúde Bucal. A partir deste estudo 
pode-se inferir que, com ações educacionais bem dirigi-
das e uma boa supervisão feita pelo cirurgião-dentista, as 
atribuições executadas pelo técnico em saúde bucal são 
plenamente aceitas do ponto de vista qualitativo. A acei-
tação e a avaliação do usuário em relação ao desempenho 
clínico do técnico em saúde bucal também se mostraram 
bastante satisfatórias. 
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ABSTRACT
This is a longitudinal study that sought to gather evidence 
to address the problem of diversity in the clinical prac-
tices of the Técnico em Saúde Bucal (Dental Technician) 
in the network of the Sistema Único de Saúde (Unified
Health System – SUS) in Belo Horizonte. The techniques 
of data collection used were interviews, focus groups, 
workshops, participant observations and the Formulário
de Registro e Monitoramento dos Procedimentos Real-
izados (Form for the Registration and Monitoring of Pro-
cedures Performed). These tools and the standardization 
of approaches made possible the evaluation of clinical 
practices that oral health technicians develop under the 
supervision of dentists. The analysis of this scenario was 
done using the behavior of the players involved and the 
qualitative and quantitative results found. The process al-
lowed the group to express and cope with the initial re-
sistances and later to support the activities developed by 
oral health technicians. At the end of the study, the teams 
were more settled and did not demonstrate restrictive 
attitudes about the clinical work of the Técnico em Saúde
Bucal (Oral Health Technician). From this study it can be 
inferred that with well directed educational activities and 
good supervision by the dentist, the functions performed 
by oral health technicians can be fully accepted from the 
qualitative point of view. The acceptance and user evalu-
ation regarding the performance of clinical oral health 
technicians were also quite satisfactory.  
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INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Saúde Bucal, conhe-
cida popularmente como “Brasil Sorridente”
(BRASIL, 2004) estabeleceu o perfil de compe-
tências que orienta a formação do profissional 
de nível técnico. No entanto, ainda se eviden-
cia muita polêmica sobre o assunto, sobretudo 
questionamentos quanto ao que seria próprio 
para o exercício do técnico em higiene dental 
(THD), bem como quanto à supervisão do ci-
rurgião-dentista (CD).  

Em 26/12/2008 foi publicada a Lei 11.889 
(BRASIL, 2008), que regulamenta o exercício 
das profissões de técnico em saúde bucal (TSB)
e de auxiliar em saúde bucal (ASB) que equiva-
lem ao antigo técnico em higiene dental e auxi-
liar de consultório dentário. O projeto que deu 
origem à Lei 11.889 e regulamentou as profis-
sões TSB e ASB teve o apoio das entidades de 
classe da odontologia. 

Esse projeto de lei foi discutido no Con-
selho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
Na ocasião, com a presença de vários TSB1 do 
município, ficou registrado em ata o desacordo 
sobre a forma como o projeto de lei atrelava 
o que o TSB pode ou não fazer com a deci-
são subjetiva do dentista que o supervisiona (e 
às vezes, abusa da sua autoridade). De acordo 
com a discussão, o projeto de lei que define as 
atribuições de uma categoria profissional pre-
cisaria ser mais claro e tomar como referência 
as necessidades da sociedade articuladas com 
as potencialidades dessa categoria. Portanto, 
deixar que outra categoria profissional (CD), 
historicamente dividida em apoiar ou não o 

trabalho do TSB, influencie e defina tais atri-
buições, poderia colaborar para manter uma 
eventual opressão.

Anterior a esse contexto político, no pri-
meiro semestre de 2006, a Coordenação de 
Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte (SMSA-BH), por meio de 
protocolo estabeleceu, entre outras, a priori-
dade de ampliação do acesso aos serviços da 
atenção primária. Para isso foi necessário um 
conjunto de medidas estruturantes, entre elas, 
a discussão do processo de trabalho individual 
e em equipe. Nesse período, surgiu a neces-
sidade de buscar novas evidências na prática 
profissional do TSB.

Este ensaio ora apresentado refere-se a uma 
pesquisa desenvolvida junto aos profissionais 
de saúde bucal de 22 centros de saúde da rede 
do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte 
(SUS-BH), no período de fevereiro de 2007 a 
dezembro de 2008. O projeto da pesquisa foi 
encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética 
da SMSA-BH por meio do Parecer 049/2007.  
O propósito dessa pesquisa foi subsidiar a deci-
são da SMSA-BH/Coordenação de Saúde Bucal 
sobre a atuação clínica do TSB na rede munici-
pal, tendo como parâmetro o Protocolo para 
Atenção Básica em Saúde Bucal2.

Na rede SUS BH existe a definição geren-
cial de que o TSB não deve praticar ações frag-
mentadas, mas esse tipo de conduta continuava 
existindo. Desenvolver ações completas favo-
rece ao trabalhador o entendimento acerca do 
produto final ser sua realização, consequência 
do seu próprio trabalho.  Essa é uma tendên-
cia educacional a ser reforçada (SÁ, 2000). 

1 Neste ensaio, ainda que se refira a uma investigação cronologicamente anterior à Lei 11.889, será utilizada a terminologia atual 
técnico em saúde bucal

2 Trata-se de um documento oficial, construído a partir das experiências acumuladas pelos trabalhadores da rede SUS-BH, da 
política nacional e estadual de saúde e de conhecimentos científicos acumulados em organização de serviços, aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte em julho de 2006. Disponível em: <http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/
saudebucal/protocoloatencaobasica.pdf>
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Questionamentos quanto à qualidade que o 
TSB consegue imprimir nos seus atos clínicos 
ocupam diversos espaços sociais. No geral, 
esse debate gera também no meio acadêmico 
um profundo desconforto. Alguns estudos são 
dedicados ao exercício do TSB e abordam a 
questão da opressão a que é submetida essa 
categoria profissional (PEZZATO, 2001). 

Colocar a prática profissional do TSB como 
foco dessa pesquisa é uma maneira de dar voz 
à história de luta e resistência de uma categoria 
profissional, muitas vezes silenciada. Um pro-
blema começa por ser um foco de atenção, 
pelo mal-estar que produz e pelas oportunida-
des que abre. O problema dessa pesquisa esta-
va na diversidade da prática clínica do TSB da 
rede SUS-BH. 

MATERIAL E MÉTODO

Do ponto de vista metodológico, tratou-se 
de um estudo longitudinal de natureza quali-
tativa que utilizou várias técnicas de coleta de 
dados, incluindo dados quantitativos. Seu apor-
te teórico fundamentou-se na sociologia das 
profissões e na gestão em saúde. Essa pesquisa 
pretendeu promover a transformação de uma 
dada realidade, entendendo-a como uma ação 
coletiva (RICHARDSON, 2008). Essa modali-
dade de pesquisa, além de viabilizar o conheci-
mento de um dado contexto social, considera 
que esse não pode ser um fim em si mesmo. A 
opção por esse tipo de pesquisa não se susten-
ta em modelos rígidos previamente determina-
dos, pois exige em seu percurso a adoção de 
estratégias que se adéquem à realidade vigen-
te. O pesquisador realiza um duplo papel: de 
técnico e sujeito da investigação, o que faz com 
que o estudo deixe de ser um processo para 
ser o produto da mudança (FRANCO, 2005).

Entre as técnicas de coleta dos dados qua-
litativos, estavam a entrevista, o grupo focal, a 

oficina e a observação participante. Em relação 
aos dados quantitativos, esses foram analisados 
a partir do software EPIINFO. A partir de uma 
proposta apresentada pelos pesquisadores, 
o grupo da pesquisa aprimorou e definiu um 
instrumento de coleta de dados denominado 
Registro e Monitoramento dos Procedimentos 
Realizados. Durante toda a pesquisa houve o 
propósito de que as equipes conversassem, 
discutissem cada caso, tentassem estabelecer 
um diálogo permanente sobre o trabalho clíni-
co do TSB. Uma vez coletados, os dados foram 
lançados no programa EPIINFO, versão 2002. 
Em seguida os dados foram tratados, buscando 
eliminar a duplicidade de registros e proporcio-
nar maior qualidade. 

RESULTADOS 

O grupo se reuniu durante 18 meses, numa 
frequência quase mensal. Discutia e analisava o 
nível de compreensão que ia se formando acer-
ca da pesquisa, retomando as colocações feitas 
em reuniões anteriores. Nesse movimento de 
compartilhar as experiências vividas foi sendo 
criada uma identidade própria do grupo de 
pesquisa e algumas posições foram se fortale-
cendo. Ao mesmo tempo foram se distinguindo 
os acontecimentos, diferenciando as redes de 
apoio e de resistência à prática clínica do TSB,
os níveis a que pertenciam. O grupo começava 
a “descobrir” que cada indivíduo é uma produ-
ção do poder e do saber. E que nesse processo 
o TSB se debatia numa malha mais fina, em que 
era necessário reconstituir os fios de apoio que 
os ligam e que fazem com que se engendrem, 
uns a partir dos outros (FOUCAULT, 1979).

Foram identificadas três categorias de aná-
lise dos dados coletados: a formação em servi-
ço, os fatores restritivos e os fatores propulso-
res da prática clínica do THD. 
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Diretrizes de formação do THD

Atualmente, o Perfil de competências do 
Técnico em Higiene Dental e do Auxiliar de 
Consultório Dentário (BRASIL, 2004), que 
orienta a formação de novos profissionais no 
país, aponta para a necessidade de adequação 
na prática desses profissionais.  Esse perfil de 
atuação foi a base para a definição das atribui-
ções desta categoria profissional na rede SUS-
-BH e também nesta pesquisa.

Anterior à coleta de dados quantitativos, 
buscou-se realizar uma avaliação preliminar do 
desempenho clínico do TSB, tomando como 
referência o conjunto das suas competências 
legais. Para isso, foram utilizados os instrumen-
tos de avaliação contidos no Guia Curricular de 
formação do THD, produzido pela Escola de 
Saúde Pública de Minas Gerais – ESPMG (MI-
NAS GERAIS, 2005). No primeiro semestre 
de 2007 os instrumentos de avaliação foram 
aplicados aos TSB participantes da pesquisa 
e analisados pelo corpo técnico da ESPMG.
O propósito de todo esse movimento foi che-
gar a uma situação em que todos os TSB exe-
cutassem adequadamente todas as atividades 
clínicas inerentes ao seu exercício profissional 
e previsto no Guia Curricular, de forma padro-
nizada e uniforme. Essa condição preliminar, 
uma vez alcançada, permitiria iniciar a “segun-
da fase da pesquisa”, com a coleta de dados 
quantitativos. “A primeira fase” seria um perío-
do de ajustes técnicos, em que o objetivo a ser 
alcançado, a padronização de conduta, levaria 
a um melhor patamar qualitativo. Como havia 
uma atenção concentrada em fazer uma análi-
se qualitativa do material usado na atualização 
técnica dos profissionais, foi feita uma leitura 
minuciosa dos registros relacionados a esse 
processo. O conjunto das fichas de avaliação, 
colhido ao final da primeira etapa da pesquisa, 
bem como os registros das reuniões em que o 

grupo de trabalhadores debatia sobre os ins-
trumentos utilizados, retrata um período de di-
ficuldades para todos os envolvidos na pesqui-
sa. Os comentários referiam-se a inquietações 
no plano profissional, emocional e, sobretudo, 
relacionado ao desenvolvimento de uma pes-
quisa na rede SUS-BH. Por meio dos registros 
observou-se que os TSB estavam tecnicamen-
te aptos para participar da segunda etapa da 
pesquisa. Contudo, um conjunto de questões, 
algumas vezes, não tão claramente expressas, 
começava a emergir: esta condição (o domínio 
técnico) seria suficiente para garantir o êxito da 
nova etapa? Existiria o entrosamento necessá-
rio para que as equipes iniciassem a coleta de 
dados clínicos? 

Embora os TSB estivessem preparados tecni-
camente para executar todos os procedimentos 
relacionados ao seu perfil profissional, persistiam 
algumas dúvidas. Era difícil compreender a in-
fluência de todas as situações não ditas, não de-
claradas e que pareciam ter relação direta com 
a prática clínica do TSB. Descobrir o que estava 
escondido nessa aparência de que os TSB esta-
vam aptos para o atendimento clínico individual 
passou a ser o grande interesse deste estudo.

Fatores restritivos e propulsores

Ao longo da pesquisa, deparava-se com o 
que era preciso melhorar: a prática clínica e a 
compreensão do papel do TSB na rede SUS-BH, 
a supervisão dos dentistas, as condições de tra-
balho do TSB e equipe. Para isso, era necessário 
assegurar a participação dos integrantes no pro-
cesso garantindo-se uma organização democrá-
tica da ação e propiciando o compromisso dos 
participantes com a mudança. Analisando-se 
todo o material disponível, foram reconhecidos 
os fatores restritivos e propulsores da prática 
clínica do TSB. Estabeleceram-se como fatores 
restritivos aqueles que limitavam, diminuíam ou 
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restringiam o processo de trabalho que permeia 
a ação clínica do TSB e/ou o processo de pes-
quisa, afetando-os negativamente. E, como pro-
pulsores, os que impulsionavam, favorecendo o 
desenvolvimento dos mesmos. A Tabela 1, apre-
sentada a seguir, consolida os apoios recebidos 
pelo TSB ao longo da pesquisa. O conjunto de 
encaminhamentos, ações registradas pelos atores 
ao longo da pesquisa foram agrupadas no quadro 
que sintetiza o apoio propulsor, a partir de um si-
nal de positivo (+); o registro restritivo, por meio 
de um sinal de negativo (-) ou a ausência de regis-
tros (*) para cada TSB participante na pesquisa. A 
ausência de registro evidencia as limitações dessa 
pesquisa, sobretudo a aspectos ocultos das rela-
ções interpessoais e à fragilidade dos registros. 
Talvez represente também a mobilização parcial 
dos participantes e a atitude de não interferir e/ou 
desnudar alguns aspectos relacionados à prática 
clínica do TSB. 

Para que o apoio tivesse caráter propulsor 
(+), alguns critérios específicos a cada sujeito 

da pesquisa foram adotados. As ações conside-
radas propulsoras e relacionadas ao CD eram 
a sua manutenção na pesquisa durante todo o 
tempo, ou quando houvesse a necessidade do 
afastamento, facilitar o processo de transição e 
o trabalho do novo supervisor; o posicionamen-
to de apoiar o trabalho do TSB; a valorização do 
processo educativo, por meio de registros que 
destacassem o aprendizado do TSB e quando 
constituíam estratégias que mediassem conflitos 
entre TSB e ASB. As relativas ao gerente local 
se centravam no acompanhamento do trabalho 
no setor de saúde bucal; o direcionamento de 
questões de ordem organizacional; o favoreci-
mento de discussões sobre o processo de tra-
balho; a mediação de situações de conflito que 
a equipe não conseguisse resolver sozinha e o 
monitoramento de resultados encontrados pe-
los profissionais da saúde bucal. No que se refe-
re ao ASB, a análise era baseada na manutenção 
de uma relação de cordialidade e apoio ao tra-
balho do TSB. Com relação à Referência Técni-

Tabela 1 - Consolidado dos fatores propulsores e restritivos relacionados ao trabalho clínico do TSB, segundo 
diferentes atores. Belo Horizonte, 2008.

Ator Dentista Gerente ASB R. Técnica Usuário

REGISTRO + - * + - * + - * + - * + - *

TSB 1 + + + + +

TSB 2 + - + * + +

TSB 3 + - + * * *

TSB 4 + + - + *

TSB 5 + - * + +

THD 6 - * * * *

TSB 7 + - + + + *

TSB 8 + - * + * + +

TSB 9 + - * + +

TSB 10 + - * + + *

TSB 11 + - + - + - * *

Fonte: SMSA-BH e ESPMG/Registros da pesquisa
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ca3, procurava-se observar o monitoramento da 
pesquisa por meio de visitas ou por telefone; a 
elaboração de relatórios das situações encontra-
das; a mediação dos conflitos junto à equipe de 
saúde bucal; a articulação de movimentos junto 
à gerência local; as atitudes positivas para a ma-
nutenção do TSB na pesquisa – enquanto que 
para os usuários a avaliação se situava a partir 
de elogios ao trabalho do TSB e no reconheci-
mento do comportamento amigável e solícito 
do profissional.

Quanto ao registro restritivo (-), de uma ma-
neira geral, referia-se ao inverso das posturas 
positivas, isto é, quando as situações encontra-
das contrariavam o que foi considerado apoio 
propulsor. Apesar de somente 11 equipes terem 
permanecido na pesquisa até o final, as outras 11 
equipes que participaram dos primeiros encon-
tros também tiveram os seus registros analisados. 

De uma maneira geral, os dentistas supervi-
sores que concluíram a pesquisa se mostraram 
convencidos e apoiadores do trabalho clínico do 
TSB. São muitos os depoimentos descrevendo 
a seriedade e o empenho do TSB ao longo de 
toda a pesquisa, coincidindo com os resultados 
de uma pesquisa participante desenvolvida por 
Narvai (1990) no Estado de São Paulo. Neste 
trabalho o autor e seus colaboradores assinalam 
a contribuição do TSB para elevar a qualidade 
dos serviços prestados à população. Ponderam 
que eles não devem ser confundidos com o falso 
dentista (“prático”) e que não restringem o mer-
cado de trabalho do CD. 

Um breve diálogo entre as três 
categorias

A partir dos resultados assinalados é possí-
vel reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos 

TSB. Entre elas, cabe ênfase a pequena autono-
mia, esta parece ser reforçada por alguns CD 
que não reconhecem devidamente o trabalho 
desse profissional. Essa situação pode ser asso-
ciada como uma estratégia de preservar o seu 
mercado de trabalho, pois a especificidade do 
conhecimento tem-se tornado o diferencial en-
tre as profissões.  De um modo geral, as equipes 
que permaneceram na pesquisa até o seu encer-
ramento reconhecem a importância do trabalho 
do TSB. Diversos autores como Rosing e Pereira 
(1993), Barroso (1995), Narvai et al. (1990), Pe-
zzato (2004) ressaltam a essencialidade da equi-
pe em saúde bucal coletiva para a ampliação da 
atenção em saúde bucal no Brasil. No que tange 
às diretrizes de formação do TSB contempladas 
nesta pesquisa, buscou-se uma interlocução re-
flexiva e crítica entre o mundo do trabalho e da 
educação.

Cavalcanti (2007) destaca a interdependên-
cia entre o mundo do trabalho e a educação e 
a forma como o setor educacional vêm se or-
ganizando historicamente. Segundo a autora, foi 
constatada a nítida relação entre o mundo do 
trabalho e as formas de organização da educa-
ção. As ideias de Frederick Winslow Taylor, que 
nortearam por muito tempo a forma de gestão 
do trabalho, também invadiram outras esferas 
da vida como a escola. O modelo Taylorista, 
que transforma o processo de trabalho em ope-
rações fragmentadas e automáticas, é repro-
duzido no processo educativo, ao transmitir o 
conhecimento para o aluno de maneira descon-
textualizada, formando trabalhadores alienados 
e acríticos. As ideias tayloristas são percebidas 
na formação  e no exercício profissional do TSB 
e do ASB. O trabalho odontológico, em seus ní-
veis de complexidade, aplica essas ideias ao fra-
cionar uma atividade em vários segmentos, não 

3 Trata-se de CD que trabalham na gerência de atenção à saúde dos distritos sanitários assessorando os centros de saúde na 
organização dos serviços de saúde e saúde bucal.
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proporcionando aos profissionais a compreen-
são da totalidade do trabalho. Ao propor novas 
formas de qualificação, a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação tenta superar o taylorismo, 
visto que o trabalhador irá desenvolver habilida-
des e competências cognitivas, socioafetivas e 
psicomotoras, tornando-se capaz de gerenciar 
seu próprio trabalho e interagir tanto com a po-
pulação para a qual presta serviços como com  
sua equipe de trabalho. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), ao 
traçar o perfil de competências, visou fornecer 
subsídios às instituições formadoras na cons-
trução de currículos estruturados no modelo 
de competências. Nesse sentido, optou-se pela 
explicitação das competências com uma reda-
ção mais generalizável, abrangente, ampliada, 
buscando traduzir a necessidade de implemen-
tação de uma nova organização dos processos 
de formação e de trabalho em saúde bucal, que 
rompam com o antigo padrão de fragmentação 
e rotinização de tarefas. Essa concepção global 
do processo produtivo coincide com a legislação 
da educação profissional – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) e o 
Decreto Federal 2.208/97 (BRASIL, 1997). Toda 
essa legislação propõe que os cursos de nível 
técnico proporcionem, além da apreensão do 
saber tecnológico, a valorização da cultura do 
trabalho e a mobilização dos valores necessá-
rios à tomada de decisões. A LDB, Lei 9.394/96 
(BRASIL, 1996), preconiza que as diretrizes na-
cionais curriculares se baseiem em competên-
cias, com suas habilidades, bases tecnológicas e 
posturas profissionais. A  ESPMG (MINAS GE-
RAIS, 2005), seguindo essa orientação e o perfil 
de competências profissionais do Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2004), organizou o currículo 
escolar a partir dos princípios de flexibilidade e 
de laboralidade. Essa posição demonstra a va-
lorização da autoridade cultural salientada por 
MACHADO (1996) e assumida pela ESPMG. 

Evidencia-se que a grande maioria das TSB de-
monstra conhecimento sobre suas atividades, 
direitos e deveres, além de um compromisso 
social com as ações e serviços os quais se pro-
puseram a realizar no âmbito do SUS. Contudo, 
vivenciam dificuldades em termos de represen-
tação coletiva. 

Os dados quantitativos

Com relação à coleta dos dados quantita-
tivos, participaram efetivamente da pesquisa 
12 cirurgiões-dentistas e 11 TSB. Dos usuários 
atendidos, 350 assinaram o termo de consen-
timento e compareceram para exame (30 dias 
após o término do tratamento). Foram aten-
didos usuários de todas as faixas etárias (0 a 6 
anos, 7 a 14, 15 a 20, 21 a 60, 61 a 70 anos). 

O Protocolo para Atenção Básica em Saúde 
Bucal da SMSA-BH propõe que os tratamentos 
na atenção primária ocorram em média em duas 
sessões. Neste estudo foi constatada uma coe-
rência entre as necessidades dos usuários e o nú-
mero de sessões ao qual foram submetidos para 
completar o tratamento na atenção primária. 

Mais de 55% dos usuários tiveram seus pro-
blemas resolvidos em no máximo duas sessões. 
Considerando que esses dados foram alcança-
dos no período de pós-formação em serviço, 
quando a equipe fica mais voltada para os escla-
recimentos de questões técnicas, e que nesse 
processo é esperada uma produção menor de 
procedimentos, os resultados são muito bons.

A Tabela 2 ilustra o grau de satisfação do 
usuário em relação aos procedimentos de res-
tauração com cimento de ionômero de vidro, 
selante e raspagem.

No que diz respeito às restaurações com 
cimento de ionômero de vidro baseadas na 
técnica do Tratamento Restaurador Atraumá-
tico (ART), foi verificado o nível de eficácia do 
trabalho do TSB, avaliado objetivamente pelo 
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próprio profissional TSB e pelo dentista e sub-
jetivamente pelo usuário. Em 604 restaurações 
feitas e avaliadas no mínimo após 30 dias o ci-
rurgião-dentista concordou com a avaliação do 
TSB em 592 restaurações, o que mostra uma 
média de 98% de concordância. Importante
verificar que o escore “0” é o mais prevalente 
(487 – 80,1%), mostrando que a qualidade da 
restauração é satisfatória. A avaliação subjetiva 
do usuário também foi muito positiva, apresen-
tando um índice de satisfação de 95,7% com a 
restauração de ionômero. 

A Tabela 3 ilustra o percentual de concor-
dância alcançada pelo TSB e cirurgião-dentista 

para os procedimentos de raspagem, CPI, ín-
dice de placa, disfunção de ATM, lesão de mu-
cosa, má oclusão, ionômero de vidro e selante. 
Os procedimentos de disfunção de ATM, lesão 
de mucosa e má oclusão referem-se à capaci-
dade do TSB em observar desvios relacionados 
à normalidade e encaminhar para o CD intervir.

O conjunto dos dados apresentados ante-
riormente permite afirmar que, nesta pesqui-
sa, o trabalho clínico desenvolvido pelo TSB se 
mostrou bastante satisfatório. Outro objetivo 
foi avaliar a percepção e o grau de satisfação 
do usuário com relação ao atendimento clínico 
prestado pelo TSB.

Tabela 2 - Avaliação subjetiva do usuário para as restaurações com cimento de ionômero de vidro, selante e 
raspagem. Belo Horizonte, 2008.

Escore
Relato do paciente

CIV % Selante % Raspagem %

A

Está satisfeito com 
a restauração

Não deseja 
substituição da 
restauração

95,7%

Está satisfeito 
com o selante

Não deseja 
substituição do 
selante

100%

Está satisfeito 
com a limpeza

Não deseja 
repetição da 
limpeza

99%

B

Está insatisfeito 
com a restauração

Deseja substituição 
da restauração

4,3%

Está insatisfeito 
com o selante

Deseja
substituição do 
selante

0%

Está insatisfeito 
com a limpeza

Deseja repetição 
da limpeza

1%

Fonte: SMSA-BH e ESPMG/Registros da pesquisa

Tabela 3 - Percentual de concordância alcançada pelo TSB e C. Dentista para os procedimentos de raspagem, CPI,
placa visível, disfunção de ATM, lesão de mucosa, má oclusão, ionômero de vidro e selante. Belo Horizonte, 2008.

Procedimento % concordância Procedimento % concordância

Raspagem 97,9% Lesão mucosa 99,4%
CPI 89,7% Má oclusão 96,8%
Placa visível 98,3% Ionômero vidro 98,0%
Disfunção ATM 97,3% Selante 96,8%

Fonte: SMSA-BH e ESPMG/Registros da pesquisa
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A avaliação subjetiva do usuário sobre o tra-
tamento e as respostas emitidas sobre as ca-
racterísticas do atendimento clínico feito pelas 
equipes de saúde bucal modalidade II (C. Den-
tista + ASB + TSB) permitem aferir que foram 
estabelecidos vínculos de humanização. Os re-
sultados estão expressos na Tabela 4. 

Encerrando a pesquisa e refletindo 
sobre o cenário político

Ao mesmo tempo em que a pesquisa se en-
cerrava, ocorria junto ao gabinete da SMSA-BH 
uma discussão mais política sobre os possíveis 
desdobramentos acerca do trabalho do TSB na 
rede SUS-BH e possíveis consequências assis-
tenciais. Consultando informalmente algumas 
coordenações de saúde bucal de municípios de 
pequeno porte e de grandes capitais do País, 
foi constatado que a maioria dos municípios 
interpretava e se comportava segundo o prin-
cípio de que, com a lei, não houve alterações 
nas atribuições do TSB. Outros municípios 
declararam estar aguardando o pronunciamen-

to do Ministério da Saúde para, se for o caso, 
reorientar o trabalho do TSB. Diante da lei, a 
SMSA-BH reafirmou a importância estratégica 
do TSB para a ampliação do acesso dos usuá-
rios aos serviços de saúde bucal. 

Em relação ao atendimento individual 
executado pelo TSB no SUS-BH, houve um 
pronunciamento formal da SMSA-BH comuni-
cando à rede que continuam valendo as atri-
buições definidas pelo documento Protocolo 
para a Atenção Básica em Saúde Bucal. Simul-
taneamente, a SMSA-BH declarou que iniciaria 
discussão com outras instituições envolvidas, 
visando contribuir no debate e, obviamente, 
produzir esclarecimentos sobre as atribuições 
do TSB que assegurem os interesses dos usu-
ários do SUS.

Os resultados alcançados pela pesquisa fo-
ram avaliados pelos trabalhadores CD e TSB 
envolvidos. As respostas foram consolidadas a 
partir dos registros de opinião nos vários que-
sitos. Foram atribuídas notas de 0 (nenhuma 
contribuição) a 5 (alta contribuição), que es-
tão apresentadas na Tabela 5.

Tabela 4 - Percentual de respostas dos usuários relacionadas às características do atendimento clínico feito pelas 
equipes de saúde bucal modalidade II. Belo Horizonte, 2008.

Perguntas feitas aos usuários SIM NÃO

Você sabe o nome de quem te atendeu (CD e TSB)? 86,7% 13,3%

Eles sabiam o seu nome, te chamavam pelo nome? 97,7% 2,3%

Você recebeu informações, explicações e teve suas dúvidas esclarecidas? 94,8% 5,2%

Você se sentiu à vontade com a equipe que te atendeu? 99,4% 0,6%

Se você voltar, gostaria que fosse com as mesmas pessoas? 100,0% 0%

Você gostou do tratamento? 99,7% 0,3%

Ficou bonito? 98,8% 1,2%

Ficou melhor para mastigar? 97,6% 2,4%

Houve alguma coisa que você não gostou? 6,4% 94,6%

O tratamento foi aquilo que você esperava? 97,9% 2,1%

Fonte: SMSA-BH e ESPMG/Registros da pesquisa
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma boa formação técnica não define, por 
si só, a prática do TSB. Fatores de outra natu-
reza, que não a pedagógica, influenciam subs-
tancialmente e definem o fazer cotidiano desse 
profissional. As questões gerenciais relacionadas 
à direcionalidade e à condução do processo de 
trabalho; a aprovação ou não dos profissionais 
da equipe em relação ao TSB ou mesmo a ação 
política assumida pelos representantes das enti-
dades de classe podem influenciar a prática clí-
nica do TSB. Nessa pesquisa reconheceu-se que 
o gerente, o ASB, o CD que faz a supervisão in 
loco, e a Referência Técnica do distrito sanitário 
podem facilitar ou dificultar o exercício clínico do 
TSB na mesma medida em que suas convicções 
e, consequentemente, suas ações, se aproximam 
ou se afastam da aceitação desse exercício clínico. 
A Coordenação de Saúde Bucal da SMSA-BH 

e a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, 
ao desenvolverem esta pesquisa, criaram con-
dições para estabelecer um debate importante 
que ultrapassa as questões técnicas, crivada de 
aspectos corporativos. 

No caso específico do TSB, para além das 
evidências científicas encontradas nesta pesqui-
sa, a sanção da Lei 11.889, em 24.12.2008, que 
regulamenta a profissão do TSB e do ASB surgiu 
como fato novo. A lei deflagrou, por seus efeitos 
legais, uma polêmica maior ainda que a existente 
sobre a prática clínica do TSB na rede SUS-BH, 
assim como em todo o território nacional, sujeito 
aos mesmos efeitos. Os resultados encontrados 
poderão subsidiar discussões mais ampliadas so-
bre o cenário municipal, estadual e nacional, tanto 
junto à categoria do TSB quanto na comunidade. 

Dessas discussões pode surgir o planeja-
mento de novas ações, inclusive envolvendo 
outros atores sociais que se interessem e se 

Tabela 5 - Avaliação dos CD e TSB sobre o impacto da pesquisa relacionado à competência profissional e ao Sistema
Único de Saúde. Belo Horizonte, 2009. 

Quesitos relacionados à competência profissional Média atribuída

Trouxe novos conhecimentos 4,4

Melhoria na prática clínica profissional 4,5

Mudanças na postura profissional 4,2

Contribuição na formação e qualificação 4,2

Quesitos relacionados ao Sistema Único de Saúde Média atribuída

Contribuição para a política municipal de saúde 4,6

Contribuição na avaliação do modelo de atenção em saúde bucal 4,8

Contribuição na integração da equipe 4,3

Melhoria na gestão local, organização e qualidade dos serviços 4,3

Redução dos agravos em saúde 4,4

Aumento da cobertura de serviços 4,7

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos 4,1

Apropriação e incorporação dos resultados pelos serviços 4,3

Fonte: SMSA-BH e ESPMG/Registros da pesquisa
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disponham a debater o exercício das catego-
rias profissionais e sua relação com a ampliação 
do acesso da população aos serviços no SUS.
Constitui-se essa na melhor forma de validação 
da pesquisa e aproveitamento dos resultados. 
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