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RESUMO
Introdução - O panorama atual da Odontologia brasileira está marcado por uma crise

de recessão econômica, o que faz com que o mercado de trabalho encontre-se saturado,
apesar de uma parcela significativa da população necessitar de atenção odontológica.
Este trabalho tem como objetivo relacionar as questões principais que envolvem o novo
perfil da Odontologia brasileira. Material e Métodos - Foram utilizados dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , cadastros de profissionais no
Conselho Federal de Odontologia (CFO), além de dados da literatura. Resultados e
Conclusão - Foi possível concluir que, com o mercado de trabalho odontológico cada vez
mais saturado, torna-se essencial a busca permanente de um modelo assistencial que
permita o acesso à saúde, instituindo uma Odontologia mais social e menos elitista,
inserindo os CDs como promotores de saúde na conscientização da comunidade.

ABSTRACT
Introduction - The current panorama of Brazilian Dental is marked by a crisis of

economic recession, this is causing saturation in the work market, although a significant
parcels of the population need dentistry care. This work has an objective to relate the
ultimate issues that involve the new Brazilian Dental profile. Material and Methods -
Therefore utilizing data of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE),
professionals form data in the Federal Council of Dentistry (CFO) besides specific
literature data. Results and Conclusion - It was possible to conclude that with the
Brazilian Dental market saturation, it becomes essential a permanent search of a dental
care plan that allows a better approach of the population to health assistance,
integrating a more social and less elitist dentistry, introducing the dentists as health
promoters in the community.
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INTRODUÇÃO
O panorama atual da Odontologia bra-

sileira é caracterizado por uma recessão
econômica no país, o que determina a
existência de uma disputa acirrada pelo
mercado de trabalho, uma vez que uma
parcela significativa da população neces-
sita de tratamento dentário, porém poucos
possuem capacidade econômica para
custeá-lo.

A categoria está exposta a novas situ-

ações como o declínio da doença cárie, a
abertura desenfreada de cursos de Odon-
tologia e a imposição dos planos e convê-
nios odontológicos.

Em relação às Universidades, espera-se
a formação de profissionais com consciência
direta da dimensão social da Odontologia
brasileira. É necessário que o ensino seja
voltado para as novas tendências do mercado
de trabalho. No entanto, percebe-se ainda
uma formação acadêmica voltada para a
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prática liberal, com pouca ou nenhuma ênfa-
se para a Saúde Coletiva e desvinculada da
problemática da Odontologia atual.

No campo da prevenção é sabido que a
Odontologia obteve avanços significativos,
pois atualmente, a utilização de novas tecno-
logias modificou os níveis de incidência e
prevalência da cárie dental. Dentre as princi-
pais causas dessa redução está a adição de
fluoretos aos dentifrícios, pois as políticas
públicas pouco privilegiaram a Odontologia
e a prática liberal, na maioria das vezes, não
enfatiza a promoção da saúde.

Uma outra questão relevante na análi-
se do mercado de trabalho é que em decor-
rência da crise no modelo liberal da profis-
são, muitos profissionais estão se subme-

tendo aos convênios, planos e credencia-
mentos odontológicos, como uma forma
de aumentar a receita e/ou preencher horá-
rios ociosos. Entretanto, essa modalidade
traz mais problemas do que benefícios,
uma vez que impõe remuneração muito
abaixo daquela que o profissional aplica
em sua prática liberal 6,10 .

Este estudo busca relacionar as princi-
pais questões que envolvem o novo perfil
da Odontologia brasileira, abordando fa-
tos relativos ao mercado de trabalho e à
situação atual da profissão.

 MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado baseou-se na bus-

ca não exaustiva na literatura especializa-

da, e de dados recolhidos junto ao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e ao Conselho Federal de Odonto-
logia (CFO). A metodologia aplicada ba-
seou-se na análise e cruzamento de dados
recolhidos. A análise estatística foi reali-
zada utilizando representação gráfica e
tabular, medidas de posição e percentual.

Pela característica do estudo, não hou-
ve necessidade de submetê-lo ao Comitê
de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS/ DISCUSSÃO
Tendo com base dados do IBGE, 2003

e cadastros de profissionais do CFO -
2005, o contingente populacional é de
169.799.170 e o número de cirurgiões-
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Fig. 1 - Distribuição percentual dos Cirurgiões Dentistas por região
geográfica. Brasil – 2005

Fig. 2 - Distribuição percentual de Cirurgiões Dentistas na Região
Norte. Brasil - 2005

Fig. 3 - Distribuição percentual de Cirurgiões Dentistas na Região
Nordeste. Brasil - 2005

Fig. 4 - Distribuição percentual de Cirurgiões Dentistas na Região
Centro-Oeste. Brasil - 2005

Fig. 5 - Distribuição percentual de Cirurgiões Dentistas na Região
Sudeste. Brasil - 2005

Fig. 6 - Distribuição percentual de Cirurgiões Dentistas na Região
Sul. Brasil - 2005
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dentistas é de 192.948. A relação geral de
CDs/Habitante é de aproximadamente 1/
880, enquanto a recomendada pela Orga-
nização Mundial de Saúde é de 1 cirur-
gião-dentista para 1.500 habitantes7. Essa
relação exibida no Brasil será ainda menor
se for considerada a capacidade econômi-
ca da população9 (15%) para freqüentar
consultórios privados, ficando em 1 CD
para cada grupo de 132 brasileiros.

A abertura desenfreada de cursos de
Odontologia, a partir do final da década de
70, faz com que na atualidade cerca de 10
a 12 mil recém-formados sejam coloca-
dos, por ano, no mercado odontológico
brasileiro, acirrando ainda mais a concor-
rência entre profissionais1.

A justificativa principal para a criação de
faculdades de Odontologia é que, à medida
que uma sociedade se desenvolve economi-
camente e certas doenças por sua alta preva-
lência lhe interpõem obstáculos importantes,
processa-se uma melhor organização dos
conhecimentos disponíveis, a fim de dar-
lhes maior conteúdo científico e, assim, curar
mais rapidamente os doentes e impedir o
aparecimento de novos casos8.

Pinto, em 20008, comenta que infeliz-
mente, na Odontologia, não há coincidência
positiva entre esse tipo de evolução profissi-
onal e a evolução epidemiológica popula-
cional. No Brasil, apesar de se dispor de
tecnologia de ponta, ainda são apresentados
níveis de doenças bucais muito altos quando
comparados a países de primeiro mundo8. Na
verdade, a profissão odontológica deve ser
medida sempre pelo nível de saúde da popu-
lação que depende dos seus serviços, e não
pela complexidade da preparação cientifica
dos seus profissionais2.

A Figura 1 mostra o percentual de CDs
por região demográfica. A região que apre-
senta maior concentração de CDs é a Su-
deste, com 60 %. A Região Sul apresenta
15, 8 %, a Região Nordeste apresenta 13%,
a Região Centro-Oeste apresenta 8% e, ape-
nas 3,3% dos CDs brasileiros estão na Re-
gião Norte. Esses dados mostram que a dis-
tribuição dos profissionais é desordenada,
acompanhando o crescimento socioeconô-
mico das regiões e, também, a distribuição
das Faculdades de Odontologia.

A Região Norte (Figura 2) é a que apre-
senta menor percentual de CDs em relação às
outras regiões, sendo que 40% estão no Pará
e 3,3% em Roraima. Esse fato confirma a
hipótese de que quanto mais desenvolvida
for uma região, maior será o percentual de
profissionais, enquanto que, quanto mais
deprimida for uma região sob os aspectos
sociais, econômicos e culturais, menor será o
percentual de profissionais.

No Nordeste (Figura 3) a concentra-
ção de CDs varia de, 23,9% na Bahia até
4,5% em Sergipe. Na Região Centro-Oes-
te (Figura 4) a maior concentração de CDs
está em Goiás (38,7%). A Figura 5 mostra
que na Região Sudeste, cerca de 55% do
CDs localizam-se em São Paulo, contras-
tando com 3.3% no Espírito Santo. Na
Região Sul (Figura 6) o percentual de CDs
é de 38,5% no Rio Grande do Sul, 40,6%
no Paraná e 21% em Santa Catarina.

Esses dados comprovam a tese de que
a distribuição dos profissionais está na
dependência do desenvolvimento social,
econômico e cultural da região e do núme-
ro de Faculdades de Odontologia existen-
tes (Tabela 1). Aliado a esse fato, não existe
uma política governamental séria de in-
teriorização das profissões de saúde, o que
faz com que os profissionais acreditem que
só terão sucesso em grandes centros.

Com relação ao ensino odontológico no
Brasil, em 1994 a comissão especial criada
pelo CFO, através da portaria CFO-66, cons-
tatou que nessa época o Brasil tinha 90 cursos
de Odontologia, formando anualmente 8.236
profissionais, sendo a relação CD/ habitante
de 1/1.142. Nesse mesmo relatório verifica-
se o apoio à citação do Professor Adib Jatene,
da Universidade de São Paulo, que afirmou:
“Permitir que se criem novas escolas com
os mesmos problemas, deixa de ser incom-
petência dos responsáveis pelo ensino bra-
sileiro e pode até ser considerado irres-
ponsabilidade que deve ser denunciada e
combatida por todos os que acreditam que
a qualidade do ensino superior precisa
ser restaurada , para que se restaurem a
credibilidade e o respeito pelas profissões
e profissionais 3”.

O CFO, corroborado com as manifes-
tações da Comissão Institucional de Ava-

liação do Ensino Odontológico (Cinaeo),
integrada também pela Associação Brasi-
leira de Odontologia (ABO), Associação
Brasileira de Ensino Odontológico (Abe-
no), Federação Interestadual de Odontolo-
gia (FIO) e Federação Nacional de Odon-
tologia (FNO), emitiu seu parecer no sen-
tido de sustar a abertura de novos cursos
de Odontologia nas regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste e fomentar a ado-
ção de uma visão estratégica governamental,
principalmente municipal, ofertando
infraestrutura e salário condizente para fixar
o profissional em cidades do interior3.

No entanto, dez anos após a elabora-
ção do Relatório (Portaria CFO-66), o
Brasil tem 167 cursos de Odontologia to-
talizando 14.538 vagas, com manutenção
da discrepância na concentração de profis-
sionais nas áreas urbanas/industrializadas,
isto é, ocorre uma distribuição despropor-
cional dentro da sociedade, com dire-
cionamento voltado apenas para uma par-
cela da população, em geral, concentrada
nos grandes centros urbanos. A tabela 2
mostra o crescimento quantitativo anual
da profissão, de 1975 até 2004.

Ainda analisando os dados da Tabela 1,
observa-se que na Região Norte existem 13
Faculdades de Odontologia com o ofereci-
mento de 980 vagas, sendo que somente o
Estado do Amazonas possui quase a metade
das Faculdades de Odontologia, totalizando
510 vagas, enquanto os Estados do Acre,
Roraima e Amapá não possuem Faculdades
de Odontologia. Nesse caso, não é a abertura
de novas faculdades que irá fixar o profissi-
onal, pois parte dos alunos é dos centros
maiores que, após a conclusão do curso,
retornam à sua cidade de origem e, os alunos
da região, em sua maioria, procuram centros
maiores, mais atraentes para o desempenho
profissional. Se considerarmos que a relação
CD/Habitante preconizada pela OMS7 é de 1
CD para cada grupo de 1.500 habitantes,
quanto menor for a relação, pior será a situ-
ação do mercado de trabalho, pois cada CD
terá menos pacientes para atendimento. Na
Região Norte, Palmas é a capital com a pior
relação CD/Habitante, com apenas 1/481. A
Região Nordeste possui 25 Faculdades de
Odontologia com 1952 vagas. A Bahia pos-

Medeiros, Urubatan Vieira de et al. Aspectos atuais do mercado de trabalho odontológico no Brasil



354 Rev. ABO Nac. Vol. 16 nº  6 - Dezembro 08/Janeiro 09

sui cinco Faculdades de Odontologia ofere-
cendo 520 vagas, em contrapartida Sergipe
possui duas Faculdades de Odontologia e a
menor quantidade de vagas, totalizando ape-
nas 90. No Nordeste, João Pessoa é a capital
com a pior relação CD/Habitante, com ape-
nas 1/384. Já a Região Sudeste possui 89
Faculdades de Odontologia com o ofereci-
mento de 8.266 vagas. São Paulo possui a
maior quantidade de Faculdades de Odonto-
logia do Brasil, totalizando 49, com 4.890
vagas. O Estado do Espírito Santo possui a
menor quantidade de Faculdades de Odonto-
logia da Região Sudeste, apenas duas, com
um total de 280 vagas. Entretanto, Vitória é
a capital com a pior relação CD/Habitante,
com inacreditáveis 1/197, sendo a pior rela-
ção CD/Habitante de capital de todo o Brasil.
A Região Sul possui 28 Faculdades de Odon-
tologia com um total de 2.380 vagas. O
Estado do Paraná possui o maior número de
Faculdades de Odontologia da região, totali-
zando 12, com a oferta de 1.102 vagas, e o
Estado de Santa Catarina possui sete Facul-
dades de Odontologia, com 565 vagas. A
cidade de Florianópolis é a capital com a pior
relação CD/Habitante, com apenas 1/243. A
Região Centro-Oeste possui 11 Faculdades
de Odontologia e 880 vagas. Nota-se que não
há uma discrepância muito grande entre os
Estados. O Distrito Federal apresenta três
Faculdades de Odontologia com 160 vagas e
Mato Grosso possui duas Faculdades de
Odontologia com 160 vagas. Brasília é a
capital com a pior relação CD/Habitante,
com apenas 1/532.

O percentual de CDs nas capitais eviden-
cia o perfil de desenvolvimento do Estado
em questão. Assim, se o Estado for desenvol-
vido harmonicamente (capital/interior), o
percentual de profissionais na capital será
pequeno e, no caso inverso, será grande.
Desta forma observamos que o menor
percentual é em Florianópolis (22%) e, tam-
bém, que o Estado de Santa Catarina possui
outros centros urbanos desenvolvidos que
atraem os profissionais. No outro lado en-
contramos o maior percentual em Aracaju
(91%), que é o maior centro urbano do
Estado de Sergipe. Não se pode esquecer que
as “regiões metropolitanas” de muitas capi-
tais envolvem 4 ou mais municípios, que
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Região Estado N O. de N O. de %CDs nas Relação
Faculdades Vagas capitais CD/Habitante

Norte Pará 2 170 69 1/717
Amazonas 6 510 86 1/1224
Tocantins 3 160 32 1/481
Rondônia 2 140 43 1/987

Acre 0 0 78 1/1081
Amapá 0 0 86 1/1381

Roraima 0 0 86 1/1146
Nordeste Pernambuco 4 280 59 1/469

Bahia 5 520 56 1/727
Ceará 2 190 78 1/723

Paraíba 2 140 59 1/384
R. G. Norte 2 172 75 1/456

Alagoas 2 120 82 1/718
Piauí 4 240 72 1/423

Maranhão 2 200 69 1/567
Sergipe 2 90 91 1/456

Sudeste São Paulo 49 4890 38 1/421
Minas Gerais 18 1536 30 1/310
Rio de Janeiro 20 1690 55 1/429
Espírito Santo 2 150 41 1/197

CentroOeste Goiás 3 280 52 1/348
M. Grosso Sul 2 120 50 1/551

M. Grosso 2 160 40 1/508
D.  Federal 3 160 63 1/532

Sul R. G. Sul 9 713 34 1/336
Paraná 12 1102 37 1/346

S. Catarina 7 565 22 1/243

Tabela 1 – Número de Faculdades de Odontologia com as respectivas vagas anuais,
percentual de CDs nas capitais e relação CD/Habitante nas capitais. Brasil – 2005

ANO Número de CDs ANO Número de CDs

1975 39.606 1990 104.200
1976 43.111 1991 110.072
1977 46.490 1992 115.692
1978 49.456 1993 119.502
1979 56.284 1994 125.080
1980 61.067 1995 130.814
1981 66.970 1996 136.075
1982 70.141 1997 142.271
1983 74.115 1998 149.852
1984 77.048 1999 157.341
1985 82.793 2000 165.219
1986 85.394 2001 172.811
1987 90.044 2002 179.714
1988 94.054 2003 186.435
1989 98.880 2004 192.948

Tabela 2 – Crescimento anual da quantidade de cirurgiões-dentistas. Brasil – 2005
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podem mascarar a análise.
Ainda observando os dados da Tabela 1

observa-se que 54% dos cursos de Odontolo-
gia situam-se no Sudeste, seguido pelo Sul
(17%), Nordeste (25%), Norte (8%) e Cen-
tro-Oeste (6%), confirmando mais uma vez a
tese de que a profissão acompanha o desen-
volvimento socioeconômico e cultural das
regiões.

No Brasil não seria necessária a criação
de novos cursos de Odontologia, ou o au-
mento do número de vagas para resolver o
problema assistencial, mas sim, a criação de
mecanismos que pudessem corrigir a distor-
ção existente pela má distribuição dos CDs
nas diversas regiões. A própria comunidade
odontológica verifica que o aumento do nú-
mero de profissionais não tem sido indicador
da melhoria dos níveis de saúde bucal, bem
como o incremento de profissionais não ga-
rante transformações ao acesso da população
a serviços de impacto para a saúde bucal, pois
o indicador é a qualidade dos serviços pres-
tados9,11.

De acordo com dados recolhidos no
CFO, através de cadastros profissionais per-
cebe-se que a distribuição de profissionais
auxiliares (Técnico em Prótese Dental, Téc-
nico de Higiene Dental e Auxiliar de Consul-
tório Dentário) também é desordenada e
acompanha o crescimento socioeconômico
das regiões. A Região Norte apresenta o
menor quantitativo de profissionais auxilia-
res, com um percentual de 5,6 em relação ao
número de profissionais auxiliares do Brasil.
A Região Nordeste apresenta 15% profissi-
onais auxiliares, enquanto a Região Sudeste
apresenta o maior percentual de profissio-
nais auxiliares, isto é, 58% do total. A Região
Centro-Oeste possui 9% do total de profissi-
onais auxiliares e a Região Sul apresenta um
percentual de 12,4% dos profissionais auxi-
liares do país.

Dessa forma, nota-se que ocorre uma
distribuição desproporcional dentro do país,
com direcionamento voltado apenas a uma
parcela da população, em geral, concentrada
nos grandes centros urbanos.

Mas o mercado de trabalho deve ser

analisado também sob a ótica da capacidade
financeira do país. Com relação ao cresci-
mento econômico do Brasil, informações do
IBGE indicam que Produto Interno Bruto
(PIB) – total de bens e serviços produzidos
no Brasil – teve um crescimento de 5,2% em
relação ao ano anterior. Com o crescimento
da economia, o PIB per capta cresceu 3,7%.
Entretanto, crescimento econômico é dife-
rente de desenvolvimento socioeconômico.
O desenvolvimento ocorre na medida em
que o poder público investe o que recolheu
através de impostos, taxas, etc. (crescimento
econômico) em serviços públicos de quali-
dade, incluindo aí os serviços de saúde. Se
houver investimento nos serviços de saúde
coletiva, haverá a necessidade de absorção
de pessoal, ampliando o mercado de traba-
lho. Como esse investimento na Odontolo-
gia é muito pequeno, o mercado depende
quase que exclusivamente da prática liberal,
ou seja, da parcela de cerca de 15% da
população que tem condição de custear os
serviços de que necessita. O Brasil terá um
nível de saúde bucal satisfatório quando a
sociedade entender que quantidade é dife-
rente de qualidade e que qualidade está no
bom direcionamento da nossa pratica diária,
abandonando as velhas intervenções que pri-
vilegiam a doença, e investindo consciente-
mente numa prática em direção a saúde.

CONCLUSÕES
A partir do que se realizou e tendo

em vista os resultados obtidos é lícito
concluir que:

1 - O mercado de trabalho no Brasil
encontra-se congestionado porque existe um
grande número de profissionais disponíveis,
pouco investimento governamental em pro-
gramas coletivos e baixo poder aquisitivo da
população para a clínica privada;

2 - A distribuição de recursos huma-
nos em Odontologia no Brasil é desor-
denada, com predomínio de profissionais
nos centros de maior desenvolvimento
socioeconômico e cultural em detrimento
de regiões menos desenvolvidas;

3 - O quantitativo de profissionais e o
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número de Faculdades de Odontologia
existentes fazem com que a relação geral
“CD/Habitante” e a relação específica “CD/
Habitante com capacidade econômica” fi-
quem muito abaixo do que é preconizado
pela Organização Mundial de Saúde;

4 - É necessário uma séria reflexão
sobre o quadro atual da Odontologia no
Brasil, exigindo políticas públicas fortes e
consistentes, que propiciem o desenvolvi-
mento socioeconômico, possibilitando a
satisfação tanto para a população quanto
para a profissão.
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