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ODONTÓLOGO – Nível E 
 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o curso superior em Odontologia e Registro no Conselho competente. Lei nº 4.324, de 14 de abril 
de 1964 institui os Conselhos Federal e Regionais de Odontologia e dá outras providências. Decreto nº 
68.704, de 04 de junho de 1971 regulamenta a Lei nº 4.324/64. Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966 
regulamenta o exercício da odontologia.  
 
Descrição Sumária do Cargo: 
Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, 
radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças 
gengivais e canais, cirurgias menores bucomaxilofaciais, diagnosticar e avaliar pacientes e planejar 
tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas; administrar local e condições de trabalho, 
adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
Conteúdo Programático 
1. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico. 

Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; 
Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Câncer bucal: fatores de 
risco, prevenção e detecção precoce; lesões cancerizáveis. Aspectos semiológicos da prática 
odontológica: exames objetivos e laboratoriais complementares. Polpa dentária: patologia, 
diagnóstico, conduta clínica, etiopatogenia e diagnóstico das gengivites e estomatites. Síndrome 
focal: infecção focal, foco de infecção, doenças de ordem geral com sintomatologia oral: 
diagnóstico, tratamento local e geral, orientação profissional. 

2. Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo 
e absoluto do campo operatório Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e 
toxicologia; Clareamento dental; restaurações com resinas compostas e amalgama de prata, 
preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração, restauração temporária, ionômeros 
de vidro. 

3. Materiais dentários: resinas compostas, ionômero de vidro, amálgama dentário e materiais 
utilizados na proteção do complexo dentinopulpar. 

4. Anestesiologia: Bases farmacológicas da terapêutica medicamentosa em odontologia; prevenção 
e controle da dor; uso clínico de medicamentos; mecanismos de ação e efeitos tóxicos dos 
fármacos, Anestesias locais infiltrativas, loco-regionais, intrasseptal e intraligamentar, Técnicas 
anestésicas extra orais, acidentes em anestesiologia local, medicação de emergência. 

5. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto 
radicular. Diagnóstico e urgência em endodontia; diagnóstico e tratamento das alterações pulpares 
e periapicais; Terapia pulpar em dentes decíduos; tratamento conservador da polpa. 

6. Procedimentos periodônticos: Etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das gengivites, 
periodontites e estomatites, instrumental e técnicas operatórias em periodontia; técnicas de 
aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal e proximal, espaço biológico, placa bacteriana, 
raspagem supra e sub gengival, semiologia do periodonto. 

7. Odontopediatria: Dentes decíduos, cronologia da erupção dental, traumatismos dentários: 
diagnóstico e medidas terapêuticas, urgência em odontopediatria. Desenvolvimento das 
Dentições: decídua e permanente. Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas 
bucais Os cuidados odontológicos às gestantes. Uso tópico do flúor; uso de selantes; pulpotomia 



e pulpectomia em dentes decíduos; mantenedores de espaço indicações e tipos. 
8. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: Exodontia; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte; pré 

e pós- operatório; pequena e média cirurgia, suturas urgências e emergências. Acidentes e 
complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Princípios gerais de traumatologia bucomaxilofacial; 
Instrumental cirúrgico; Cirurgia de dentes inclusos, cistos e tumores de origem dentária; Assepsia 
e Antissepsia; ATM e disfunções. 

9. Radiologia: Técnicas radiográficas intrabucais e extrabucais; Métodos de localização radiográfica; 
Interpretação radiográfica das patologias ósseas na área odontológica. Cárie dentária e sequelas. 

10. Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos, Bases farmacológicas da terapêutica 
medicamentosa em odontologia; prevenção e controle da dor; uso clínico de medicamentos; 
mecanismos de ação e efeitos tóxicos dos fármacos, receituário; prescrição de antibióticos, 
anti-inflamatórios e analgésicos. Uso odontológico de anestésicos locais, coagulantes; Tratamento 
das emergências médicas no consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do 
cirurgião-dentista. 

11. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde 
bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPOD, ceo-
d, CPO-S, ceo-s etc.); sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; 
Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva. O código de ética odontológico. 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: métodos de 
aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade;Amamentação natural x artificial 
ou mista: influências no desenvolvimento do sistema estomatognático; Más-oclusões e hábitos 
perniciosos. 

12. Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes. 
Infecção cruzada. Métodos de controle de infecção e esterilização: técnicas de acondicionamento, 
desinfecção e esterilização do material e ambiente; doenças ocupacionais: prevenção e 
tratamento. Ergonomia e Pessoal auxiliar odontológico. 

 
 
 
 
 
 


