
PESQUISA sobre o Técnico de Higiene Dental, atualmente denominado  de 

Técnico de Saúde Bucal– ESPMG/PBH 

Esta  pesquisa  está  em fase  de  conclusão  do  relatório  final,  originou  dois  artigos,  uma 

apresentação na modalidade póster no Congresso Mundial  de Saúde Pública de 2008 em Porto 

Alegre e uma apresentação no Congresso Nacional de Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG 

de 2008. Foram enviados para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO de 2009, 

em Recife dois resumos que estão sob fase de avaliação. 

Considerações  Finais  do  artigo  1:  BUSCANDO  NOVAS  EVIDÊNCIAS  NA  PRÁTICA 
CLÍNICA DO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

O  desenvolvimento  desta  pesquisa  favoreceu  a  experiência  de  se  trabalhar  com  uma 

modalidade  de  pesquisa  ainda  pouco  explorada  no  campo  da  saúde.  O  seu objeto  procurou 

resguardar a ação profissional do THD, gerando subsídios teóricos e práticos, de maneira a gerar 

credibilidade e garantir  a qualidade dos serviços prestados.  E, dessa maneira,  afiançar um bom 

desempenho no processo de atenção odontológica, conferindo-lhe “confiança pública” e garantindo 

melhores condições de saúde ao usuário do SUS. O método adotado possibilitou compreender as 

práticas desenvolvidas pela equipe de saúde e as estratégias adotadas no sentido de reinventá-las. 

Além desse desafio vinculado ao THD, outros se fizeram presentes, como o abandono da 

pesquisa  pela  metade  das  equipes.  Esse  abandono  foi  justificado  pelo  não  entendimento  da 

importância  do trabalho  em equipe,  pela  pequena  autonomia  do  THD e  pela  ameaça  que esse 

profissional representa à reserva de mercado do CD. No entanto, as equipes que permaneceram 

contribuíram, sobremaneira, para  um salto de qualidade na reorganização das ações e serviços, a 

partir da co-responsabilização dos CD e THD e da consolidação de novas práticas clínicas para esse 

último profissional. Esta situação demonstra a importância de instrumentos que viabilizem espaços 

de reflexão e construção para a legitimação e credibilidade de novas evidências clínicas na prática 

em saúde, baseadas em uma relação de confiança, usuário-centrado, na ampliação de cobertura e na 

qualidade do cuidado.

Em  síntese,  a história  de  luta  e  resistência  desta  categoria  profissional,  tantas  vezes 

silenciada, ganhou voz, ao se colocar como foco desta pesquisa. Sua importância é reconhecida no 

processo de atenção à saúde bucal como um todo e, não simplesmente, associada ao aumento na 

produtividade, diminuição do estresse e fadiga do CD. Ressalta-se que o compromisso primeiro de 

toda equipe de saúde bucal  é  tornar  as ações em saúde um direito básico acessível  a  todos os 

cidadãos.

Considerações  Finais  do  artigo  2:  FATORES  PROPULSORES  E  RESTRITIVOS  NA 



PRÁTICA CLÍNICA DO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL: uma experiência em pesquisa ação

A trajetória de uma pesquisa ação é permeada de desafios, pois além de ser pouco utilizada 

no campo da saúde, foi constituída a partir de uma situação concreta de trabalho. A não existência 

de ‘moldes’ exigia um novo caminhar a todo o momento. Esse dinamismo instiga, mas ao mesmo 

tempo ameaça, quando se reconhece a complexidade do processo de trabalho em saúde. No entanto, 

a importância da pesquisa ação ficou demarcada devido a facilidade de se interagir com todas as 

variáveis presentes em um processo de trabalho, impossíveis de se saber  a priori. Na medida em 

que o trabalho foi transcorrendo foi possível nomear melhor o objeto de investigação e as principais 

questões relacionadas a ele.

Repensar o processo de trabalho do THD, transformando a condição laboral como princípio 

educativo,  viabilizou  a  participação  coletiva  das  equipes  de  maneira  reflexiva  e  crítica  e  a 

compreensão  da  totalidade  do  processo  de  trabalho.  Também  permitiu  o  reconhecimento  da 

importância do trabalho em saúde bucal em equipe, na qual todos são sujeitos fundamentais para o 

trabalho em saúde. No decorrer da pesquisa, a atmosfera do grupo de trabalho se tornou bastante 

favorável à ampliação da ação profissional do THD, bem como visualizou uma maior credibilidade 

dessa ação.

Nesta perspectiva, o THD deixou de ser um profissional responsável apenas pela melhoria 

na  ergonomia,  diminuição  de  custos  e  aumento  de  produtividade  e  se  transformou  em  um 

trabalhador-sujeito,  imbuído  de  um compromisso  social  de  ampliar  o  acesso  e  cobertura  e,  a 

qualidade das ações e serviços em saúde.

Os desdobramentos e desafios advindos estão apontados neste artigo enquanto um ponto de 

partida,  visto  que  as  decisões  mais  profundas  relacionadas  à  prática  clínica  desta  categoria 

profissional na rede SUSBH era de ordem da gestão. Entretanto, a lei 11.889 redefiniu a prática 

clínica do Técnico em Saúde Bucal - TSB.

Apesar de a pesquisa ter demonstrado a capacidade das THD de ampliar o seu espectro de 

ação profissional, a limitação advinda da Lei 11889 não a favorecerá. No entanto, cabe realçar que a 

regulamentação das categorias de trabalhadores – ASB e TSB - pode significar proteção técnica e 

ética,  assegurando  a  organização  profissional  e  normas  de  eqüidade  e  justiça  social  para  os 

profissionais de saúde bucal.


