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EDITAL CURSO DE TSB – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 2.2022 – BARBACENA - MG 
 

Duração do curso Carga horária Modalidade 

18 meses 1380 h MISTO - EAD 

 
Período de matrículas Início previsto do curso Término previsto 

De 03/01 a 18/03/2022  

(ou enquanto houver vagas – 25 vagas) 

21/03/22 
 

18/09/2023 

 
Formas de pagamento: 

 

Taxa de matrícula: R$299,00  
18 parcelas de R$399,00. 
À vista 7% de desconto sobre o valor total das parcelas. 
Taxa de envio de certificado: R$60,00  

 

 

Metodologia: 50% EAD e 50% presencial: com aulas teóricas online em dias e horários 
livres durante a semana e práticas presenciais a combinar com o professor. 
 

 

Local das aulas e matrículas:  

 
INSTITUTO PREMIUM 

Rua: Padre Sinfrônio de Castro; Nº: 75; Bairro: São Sebastião; Cidade: Barbacena; 
Estado: MG. 

 

Telefones:  (32) 98857-1836 / (32) 3332 - 5213  
0800 032 7777 

 

Documentos para matrícula: Histórico Escolar do Ensino Fundamental/Médio/Superior, 
certidão de nascimento ou casamento, CPF, cédula de identidade (RG), comprovante de 
residência atual (até 2 meses), título de eleitor, 2 fotos 3x4 (original) 

 

Pré-requisito: segundo Grau completo ou concomitante 
 
 
 

Principais competências do TSB – Técnico em Saúde Bucal 

- Ensinar técnica de higiene bucal, uso de evidenciador de placa e aplicação de flúor. 

- Realizar profilaxia (limpeza) e raspagem supra gengival. 

- Realizar fotografias e radiografias de uso odontológico. 

- Realizar moldagem e confeccionar modelo de gesso. 

- Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos. 

- Remover suturas. 

- Realizar isolamento do campo operatório. 

- Auxiliar o dentista nas intervenções clínicas.   
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Principais componentes curriculares do curso de TSB 

Técnico em Saúde Bucal 

 

✓ Promoção e prevenção em Saúde Bucal 

✓ Anatomia, fisiologia e Anatomia dental 

✓ Materiais dentários e medicamentos 

✓ Equipamentos; instrumentais odontológicos e Biossegurança 

✓ Técnicas Auxiliares em Cirurgia e Implantodontia clínica 

✓ Radiologia e proteção radiológica ocupacional 

✓ Procedimentos restauradores e estéticos 

✓ Periodontia e higiene dental 

✓ Prótese dentária 

✓ Clínica integrada 

✓ Ortodontia 

✓ Endodontia 

✓ Administração de clínicas 

✓ Processo de trabalho e humanização em Saúde e SUS 

✓ Ergonomia e técnica de instrumentação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portaria do curso MEC: N.º 1016/2019, parecer nº 743/2019 
Reconhecido pelo CFO - Conselho Federal de Odontologia 
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