
 

 

 

ODONTOLOGIA 

 

 

É a ciência focada no tratamento e estudo da saúde 

bucal. O dentista é capacitado a cuidar da saúde dos dentes, 

além de promover a melhora estética do mesmo. O 

profissional da odontologia não só trata como também 

previne as doenças bucais, tornando a boca de seu paciente 

muito mais saudável. Para que o dentista exerça a profissão é 

necessário que o mesmo se registre no Conselho Regional de 

Odontologia. 

 

Mercado de Trabalho 

A oferta de vagas para o profissional da odontologia encontra-se meio estatizado na região sudeste, 

pois é grande o número de profissionais e pequeno o número de vagas. Em compensação na região norte, 

nordeste e centro-oeste o mercado de trabalhado possui vagas ociosas. A maioria dos recém-formados 

prefere prestar concursos e começar a carreira na área do serviço público, clínicas odontológicas, em 

especial as populares. Porém há outra pequena parcela que opta por abrir seu próprio consultório, o que 

exige um grande investimento. Média Salarial: R$ 2.231,00 

 

O Curso 

As disciplinas básicas de odontologia são; histofisiologia odontológica, parasitologia humana, 

bioquímica básica, elementos de anatomia, elementos de histologia, diagnóstico oral, odontologia 

preventiva e social, sociologia da saúde, entre outras. O curso exige que o aluno pratique bastante, por isso 

inicialmente trabalham com bonecos e posteriormente com pacientes de verdade. Isso promove maior 

contato com a profissão, tornando-o mais capacitado. Duração médica: 5 anos. 

 

Área de Especialização 

Dentística restauradora, Endodontia, Implantodontia, Estomatologia, Odontopediatria, 

Periodontia, Prótese dentária, Traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial. 



 

Aspectos Favoráveis: As melhores oportunidades para os dentistas hoje no Brasil são as cidades pequenas e 

médias do interior, nelas há um bom espaço para se montar consultórios odontológicos e também bons 

empregos em hospitais e prefeituras. Nas grandes cidades o mercado está saturado. 

 

Aspectos Desfavoráveis: O ponto negativo da carreira é a competição, Odontologia é o curso que mais 

forma profissionais anualmente no Brasil. 

 

    

 Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

Espírito Santo; UFES, UVV. 

Minas Gerais; UFMG, UFU, PUC-Minas, 

Unimontes, UFJF, Unifal, UFVJM. 

Rio de Janeiro; UERJ, UFF, UFRJ, Estácio, 

UGF. 

São Paulo; Unicamp, USP, SLMandic, Unesp, 

PUC-Campinas, Metodista, IMES Catanduva. 

Região Nordeste  

Alagoas; UFAL. 

Bahia; UFBA, UEFS, UESB. 

Ceara; UFC, UniFor. 

Maranhão; UFMA, Uniceuma. 

Paraíba; UEPB, UFPB, UFCG. 

Pernambuco; UPE, UFPE, ASCES. 

Piauí; UFPI, UESPI. 

Rio Grande do Norte; UERN, UFRN, UnP. 

Sergipe; UFS, UNIT. 

Região Norte 

Amazonas; UEA, UFAM. 

Pará; UFPA. 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal; UnB, Unip, UCB. 

Goiás; UFG, UniEvangélica, UNIP, Universo. 

Mato Grosso do Sul; UFMS, UNIGRAN. 

 

 Região Sul  

Paraná; UEL, UEM, UFPR, UEPG, Unioeste, 

PUCPR. 

Rio Grande do Sul; UFRGS, PUCRS, UNISC, 

UNIBRA, Ulbra, UFSM, UFPel, UPF. 

Santa Catarina; UFSC, FURB, Univille, 

Unoesc, Univali 
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