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RESUMO
A Equipe Auxiliar em Saúde Bucal é um elemento essencial no apoio aos trabalhos desenvolvidos pelos
odontólogos inseridos no Programa Residência em Saúde da Família, esse auxílio quando ocorre em sintonia com
esses profissionais reflete positivamente nos serviços oferecidos para a população. Este trabalho teve como objetivo
identificar e analisar o significado atribuído às relações entre os membros da equipe auxiliar em saúde bucal e
residentes odontólogos inseridos no Programa Residência em Saúde da Família. A pesquisa teve uma abordagem
quantitativa com análise de dados baseada na Teoria das Representações Sociais, tendo como referencial as ideias
de Patrícia Benner e Glaucia Valente Valladares. A coleta de dados foi realizada mediante a realização de
questionários para os profissionais Auxiliares em Saúde Bucal dos CSCs do Município de Palmas-TO atuantes no
Programa de Residência Saúde da Família e Comunidade. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa. Tendo como resultados a identificação de profissionais em sua totalidade concursada, maioria do sexo
feminino, qualificadas como TSBs e auxiliando exclusivamente residentes odontólogos.
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ABSTRACT
The Assistant Team in Oral Health is an essential element in supporting the work developed by dentists in the
Family Health Residency Program. This assistance, when in tune with these professionals, reflects positively on the
services offered to the population. This study aimed to identify and analyze the meaning attributed to the relations
between the members of the oral health auxiliary team and dental residents in the Family Health Residency
Program. The research had a quantitative approach with data analysis based on the Theory of Social
Representations, based on the ideas of Patrícia Benner and Glaucia Valente Valladares. Data collection was
performed through questionnaires for the Assistant Professionals in Oral Health of the CSCs of Palmas-TO
working in the Family and Community Health Residency Program. The project was submitted and approved by the
Research Ethics Committee. Having as a result the identification of professionals in their totality, mostly female,
qualified as TSBs and exclusively assisting resident dentists.
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