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RESUMO
A iniciação profissional representa uma etapa difícil para todo recém-formado na área de Odontologia, 
porque muitas decisões tomadas nesse momento refletirão na satisfação profissional do novo cirurgião-
dentista. Por esse motivo, torna-se fundamental efetuar a escolha mais correta do caminho a seguir, seja 
na área privada ou pública, sabendo-se as vantagens e dificuldades de cada área.

DESCRITORES:  Odontologia - Educação em Odontologia – Mercado de trabalho  -  Prática profissio-
nal.

ABSTRACT

The start of one’s professional practice is a difficult phase for all newly-graduated dental professionals. 
Since many decisions made at this point may reflect in the professional satisfaction of the new dental sur-
geon. Due to such, it is fundamental to make the most correct choice with regard to the path to be follo-
wed, whether in private or public practice, aware of the advantages and difficulties that each present. 
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INTRODUÇÃO
A iniciação profissional começa na escolha da profis-

são. É fundamental ter conhecimento sobre suas compe-
tências e potencialidades. Para isso, geralmente, o acompa-
nhamento profissional é imprescindível. Através de uma 
análise, o psicólogo tem condições de avaliar os aspectos 
de personalidade mais favoráveis para determinadas ativi-
dades e traçar um plano de desenvolvimento adequado. 
Muitas frustrações na escolha da carreira ocorrem porque 
o jovem nem sempre escolhe uma profissão compatível 
com a sua vocação e habilidade. 

Assim, o jovem deve ser capaz de fazer ajustes na 
escolha profissional e diminuir significativamente a pos-
sibilidade de decepção com a profissão eleita.

A proposta deste trabalho é realizar uma revisão de 
literatura que oriente o recém-formado em relação à sua 
inserção no mercado de trabalho.

MERCADO DE TRABALHO
Segundo Nicoletti9, (2003), o mercado de trabalho 

para o profissional recém-formado em Odontologia é 
muito concorrido. No Estado de São Paulo, há 1 dentis-
ta para cada grupo de 665 habitantes (mais que o dobro 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde) e 46 
Faculdades de Odontologia, que formaram, apenas no 
ano passado, 2.638 profissionais. 

Além disso, o recém-formado em Odontologia vai se 
deparar com algumas variáveis que, segundo Gdikian7, 
(2001), poderão, sem dúvida, alterar a verdadeira função 
social da Odontologia. Dentre elas: excesso de faculda-
des, carência cultural e financeira da sociedade, ausência 
da macro-políticas de prevenção e promoção da saúde 
oral, despolitização da classe odontológica e planos de 
assistência odontológica. Estes últimos podem colabo-
rar para o aumento do acesso da população ao tratamen-
to odontológico, porém estão longe de atuar dentro da 
necessidade dos profissionais e da sociedade.

Marucci8 (2003) relata que para ser um bom dentista 
é preciso gostar de atuar na área da saúde, ter concentra-
ção, paciência, habilidade com as mãos, gostar de ajudar 
o próximo e de lidar com o público em geral.

O profissional de Odontologia pode exercer a pro-
fissão como clínico geral ou especialista, nas diferentes 
áreas odontológicas.Neste caso, o título de especialista 
é obtido após a conclusão da graduação, por meio de 
cursos oferecidos para cada área, como Cirurgia e Trau-
matologia Bucomaxilofacial, Cirurgia Oral, Dentística, 

Periodontia, Endodontia, Oclusão, Implantodontia, 
Odontologia em Saúde Coletiva, Odontologia Legal, 
Odontopediatria, Ortodontia, Ortopedia Facial, Prótese 
e Radiologia. O dentista pode ainda se dedicar à carreira 
de professor e pesquisador.

As áreas de atuação podem ser clínicas particulares, 
escolas, instituições previdenciárias, sindicatos, empre-
sas, hospitais, pronto-socorros, exército, policlínicas, 
serviços privados ou públicos. 

Com a relação aos serviços públicos, vem se desta-
cando o PSF (Programa de Saúde da Família). 

- Programa de Saúde da Família
O principal propósito do PSF é a inversão do mode-

lo assistencial vigente, sabidamente centrado na doen-
ça. O PSF tem um imenso potencial na medida em que 
elege, como estratégia, o aprofundamento dos laços de 
compromissos e responsabilidades entre as autoridades 
sanitárias, as instituições, os profissionais de saúde e a 
população. Não é um programa na tradição corrente do 
Ministério da Saúde, ou seja, não é uma estratégia para-
lela na organização de serviços. Trata-se, na realidade, de 
uma proposta substitutiva de reestruturação do modelo 
assistencial (Brasil-Ministério da Saúde2, 2000).

Outro ponto importante é o trabalho inter e multi-
disciplinar que não se restringe a médico da família, mas 
à equipe de saúde da família. Não se trata de compre-
ender a equipe como elemento modificador do sistema, 
agregada a uma unidade preparada histórica, teórica e 
administrativamente para exercer outro tipo de cuidado 
à saúde. A importância estratégica do PSF é conseguir 
substituir a porta de entrada do Sistema por outra inter-
face, que não seja isolada do restante do SUS, como uma 
proposta substitutiva que contempla dimensões técni-
ca, política e administrativa (Brasil-Ministério da Saúde1 
2000).

É de fundamental importância a articulação das ações 
produzidas pelo PSF com outras especialidades do setor 
de saúde e de outros setores, buscando o atendimen-
to integral das necessidades da população. Isso signifi-
ca responsabilizar-se com todos os críticos do Sistema, 
partes integrantes de sua organização.

O que deve ser destacado, com a idéia da “Saúde da 
Família” na esfera odontológica, é que a assistência com 
base no domicílio introduziu uma nova lógica assisten-
cial que rompe, com a prática histórica da Odontologia, 
essencialmente centrada no alívio da dor e no trabalho 
dentro das quatro paredes do consultório.
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Com a expansão do PSF – meta de 20 mil equipes 
para 2.003 – a estimativa é de que as ações de saúde 
bucal dêem cobertura para mais de 96 milhões de bra-
sileiros, 56,57% da população do país (Brasil-Ministério 
da Saúde1 2000).

Nos municípios com até 5 mil habitantes, a previsão 
é de uma equipe de saúde bucal para cada equipe de 
Saúde da Família. Nos municípios com mais de 5 mil ha-
bitantes, o plano prevê uma equipe de saúde bucal para 
cada duas equipes de Saúde da Família (Brasil-Ministério 
da Saúde1 2000).

Além do interesse da categoria profissional e do Mi-
nistério da Saúde na inclusão do cirurgião-dentista no 
PSF, também há interesse por parte dos gestores mu-
nicipais.

LOCALIZAÇÃO 
A escolha do local onde o cirurgião-dentista irá ins-

talar seu consultório e a compra dos equipamentos, é o 
primeiro problema a ser enfrentado. Em muitos casos, o 
dentista opta por instalar o consultório na cidade de seus 
familiares, havendo vantagens e desvantagens (Saquy e 
Pécora10, 1996).

O profissional deve fazer um estudo minucioso de 
todas as possibilidades, antes de tomar qualquer decisão, 
verificando se a opção desejada é mais conveniente, o 
que nem sempre é a mais fácil (Saquy e Pécora10 1996). 

Alguns princípios básicos devem estar presentes na 
mente do cirurgião-dentista, que busca iniciar-se pro-
fissionalmente. Primeiro: instalar-se em locais onde a 
população necessita de atendimento odontológico. Se-
gundo: cidades onde a proporção seja de 01 cirurgião-
dentista para 1.000 habitantes; e por último prestar ser-
viço à comunidade, onde se pode exercer a Odontologia 
com satisfação (Saquy e Pécora10 1996).

Não menos importante que a decisão da escolha da 
localidade é o cirurgião-dentista conhecer sua capacida-
de profissional. Quanto menor a localidade, menor será 
a troca de informações do ponto de vista profissional 
em função do menor número de profissionais.

Tão difícil quanto escolher a cidade, para aqueles que 
decidem instalar seu consultório em um grande centro, 
é eleger o bairro. Circunstâncias parecidas com aquelas 
determinadas pela escolha da cidade indicarão o bairro 
de eleição para o dentista. O profissional deve ter em 
mente que nem sempre o sucesso financeiro está ligado 
ao fato de montar o consultório em um bairro de classe 

alta. O dentista pode obter êxito financeiro, instalando 
seu consultório em bairro de classe baixa.

Em qualquer localidade, o importante é iniciar o mais 
breve possível. É muito difícil estabelecer as vantagens 
e as desvantagens para a escolha da localidade onde o 
consultório vai ser montado.

Tudo depende das aspirações do recém-formado.  
Se as aspirações são obter um grande êxito, não só do 
ponto de vista econômico, mas principalmente social, o 
consultório poderá ser instalado em uma pequena locali-
dade. Se o dentista almeja uma vida tranqüila, não pode-
rá eleger o centro de uma grande cidade para instalação 
do seu consultório. 

O profissional deve fazer um estudo minucioso de 
todas as possibilidades, antes de tomar qualquer decisão, 
verificando se a opção é a mais conveniente, o que nem 
sempre é a mais fácil. Não devendo deixar-se levar pelos 
impulsos da primeira oferta de trabalho, muito menos 
pelo fato de estar necessitando iniciar-se profissional-
mente (Saquy e Pécora10 1996).

- Localização em grandes cidades
Quando opta por uma grande cidade, o profissional 

deve, em primeiro lugar, refletir profundamente acerca 
das dificuldades e facilidades que os grandes centros 
oferecem. Deve analisar as possibilidades da adaptação 
ou readaptação individual e familiar.

Entre as facilidades surgem maior número de opor-
tunidades profissionais, visto que haverá maior número 
de indústrias e empresas, aumentando a possibilidade de 
convênios. Outra facilidade seria maior chance de conti-
nuar estudando, pois nos grandes centros sempre haverá 
facilidades de classes atuantes, ampliando o universo dos 
cursos de pós-graduação. As diversões e laser também 
devem ser listados como facilidades nos grandes centros 
(Saquy e Pécora10 1996).

Existem várias dificuldades que precisam ser anali-
sadas: os preços dos aluguéis são altos, aumentando as 
despesas do consultório; a formação da clientela é mais 
lenta. Outra dificuldade a ser lembrada é o problema do 
relacionamento entre colegas, cada vez mais difícil em 
função dos raros momentos de encontro.

Sempre existe uma grande dificuldade para o cirur-
gião-dentista decidir-se pelo centro, por um bairro ou 
pelo subúrbio. E quando se decide, ainda encontra a op-
ção de se fixar em um bairro ou subúrbio residencial, 
comercial ou industrial.

Caso o profissional necessite de equilíbrio econô-
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mico imediato, não deverá instalar-se no centro das 
grandes cidades e com um consultório luxuoso. Mesmo 
tendo aí diversas vantagens, como estreita relação com 
outros profissionais, facilidade de relações com labora-
tórios e maior facilidade para especialistas. A verdade é 
que a formação da clientela é muito mais lenta, levan-
do-se em média de dois a cinco anos, as dificuldades de 
locomoção no trânsito e subúrbios, onde a clientela se 
forma mais rapidamente, começando com um consul-
tório próprio, modesto ou menos arrendado, para após 
equilibrar-se, e depois partir para algo melhor e maior.

- Localização em cidades médias e pequenas
A instalação do consultório odontológico em cidades 

de porte médio ou pequeno também tem suas facilida-
des e dificuldades. As facilidades a serem analisadas são: 
a propaganda é mais eficiente, uma vez que a divulgação 
do cirurgião-dentista como profissional é mais rápida, 
as despesas são menores em função do menor número 
de opções para o consumidor, o relacionamento é mais 
rápido, facilitando o contato com as pessoas. Como di-
ficuldades temos: as dentais e laboratórios de próteses 
são menores, as oportunidades para reciclagem profis-
sional através de cursos são reduzidas, fazendo com que 
o dentista se torne um profissional rotineiro, as falhas 
são divulgadas rapidamente, as oportunidades de laser 
são menores.

- Sistema de dois consultórios
Dentre os vários problemas enfrentados pelo cirur-

gião-dentista quando se inicia profissionalmente é for-
mar uma clientela ampla que lhe permita viver da profis-
são e desenvolvê-la normalmente. E a mesma situação 
enfrentada por um dentista experiente que, por outra ra-
zão, muda seu consultório para outro local. Nesse caso, 
uma parte de seus clientes seguramente o seguirá ao 
novo domicílio, mas uma grande parte o abandonará.

O que fazer em tais situações?
Como o dentista incrementará rapidamente sua 

clientela?
O que o dentista deverá fazer para obter a mesma 

renda e posteriormente aumentá-la?
O Sistema de dois consultórios é a solução; aprovei-

tando o existente e montando outro. Mercado mais am-
plo e aumento da clientela são as oportunidades desse 
método. No entanto, para que esse método seja vantajo-
so, algumas considerações devem constar. Em princípio, 
a proximidade de ambos os consultórios, que deverão 
estar localizados em pontos muito próximos entre si, 

não superior a 15 minutos de automóvel; devem se loca-
lizar no centro de áreas densamente povoadas; um dos 
consultórios no centro de um bairro proletário (pois os 
preços são mais baixos e a clientela é abundante) e outro 
em casa (economizando o aluguel). A seguir, ambos os 
consultórios devem possuir telefone e o contato de um 
com o outro deve ser direto, cumprindo todos os com-
promissos, e para que isto seja possível, há necessidade 
de o dentista ter automóvel. A organização dos horários 
com antecipação suficiente, possibilitando a liberdade 
para o atendimento de emergências e contato perma-
nente entre os dois consultórios (de auxiliar para auxi-
liar) favorecerá, no decorrer do tempo, um aumento de 
50% na renda mensal e aí, então, o profissional mudará 
(Saquy e Pécora10 1996).

Quanto ao investimento para a aquisição de um se-
gundo consultório, o aumento da renda possibilitará um 
investimento que, por outro lado, não necessita ser alto. 

Como conseguir uma perfeita organização dos 
horários?

Não ocupar um tempo maior do que necessário para 
cada paciente, empregando uma secretária bem treinada 
na execução das tarefas menores; arquivo bem ordena-
do onde seja fácil localizar fichas clínicas, cálculos das 
despesas; o instrumental e os medicamentos deverão es-
tar bem ordenados e ao alcance da mão, para se poupar 
tempo e esforço; um sistema eficaz de consultas, estabe-
lecendo as entrevistas.

Qual dos consultórios permanecerá, e qual será 
desativado?

Para uma decisão com absoluta certeza, deve-se res-
ponder antes às seguintes questões: Qual dos dois está 
situado em zona que, por si mesma, oferece suficiente e 
contínua provisão de pacientes? Qual dos dois consultó-
rios se encontra numa região que, pelo seu nível social, 
permita, em certo momento, aumento de horário? Qual 
oferece maior intimidade, ou em qual a concorrência é 
menor? Qual não está situado em zona comercial ou na 
proximidade? Os pacientes revelam certa resistência em 
comparecer a consultórios em tais perímetros. 

A transferência da clientela não pode ser brusca, e 
sim gradual e seletiva. Não esquecer que um dos consul-
tórios se encontra num bairro proletário e outro numa 
direção distinta; portanto, as disposições terão que ser 
feitas levando-se em conta uma minuciosa observação 
das possibilidades de cada um deles.

Uma vez transferido de um a outro consultório o 
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número suficiente para que o total da renda seja satisfa-
tório, haverá condições de fechar um deles. Não se deve 
fazê-lo antes, de modo algum.

O local definitivo de trabalho terá que estar ativa-
mente decorado. Se houver certa resistência por parte 
de alguns pacientes, isto ajudará a diminuir o efeito pro-
duzido pela mudança. 

O mais provável é que nem todos os pacientes do 
consultório fechado se transfiram para o novo. Mas isso 
deve ser visto como algo positivo, já que num trabalho 
profissional estável o acúmulo de pacientes pode ser 
profundamente negativo. Na realidade, o que se deseja-
va era aumentar a clientela a níveis razoáveis e não acu-
mular trabalho a ponto de prejudicar um atendimento 
eficaz. Com o sistema de duplo consultório, o primeiro 
propósito é viável e mais que suficiente.

MARKETING
- Marketing no consultório
Caproni3 (2002) considera que, quando um cliente 

não volta ao consultório, existe algo errado que o cirur-
gião-dentista não está percebendo, devido às limitações 
de sua visão clínica. Segundo ele, esse problema deve ser 
resolvido através do marketing. As coisas devem ser vis-
tas do ponto de vista do cliente e não do cirurgião-den-
tista, pois marketing quer dizer atender às necessidades, 
desejos e expectativas dos clientes de forma lucrativa 
para o cirurgião-dentista.

Para Castro4 (2002) as estratégias e táticas de marke-
ting não faltam para o sucesso do consultório. A procura 
pelo marketing vem crescendo dia-a-dia, indicando a for-
mação de um novo profissional para os novos tempos. 
Ele relata, ainda, que elaborar um sistema organizado de 
educação de pacientes e trabalhar a correta comunicação 
é a ferramenta essencial no consultório.

 Clementoni5 (2002) acredita que só se pode decidir 
o caminho a seguir e os meios a serem utilizados se sa-
bendo-se exatamente aonde chegar.

Delfino et al.6 (2002) relata que a comunicação é a 
alma do marketing, e uma ferramenta essencial no con-
sultório. Pesquisar as necessidades e desejos dos pa-
cientes a fim de atendê-los resume o que é o marketing 
odontológico. Entretanto, precisa ter noção exata da re-
lação custo-benefício, atuando de acordo com todos os 
aspectos mercadológicos. 

- Marketing de serviços
Valorizar os serviços prestados, mostrando a relação 

custo/benefício. Ressaltar as vantagens dos equipamen-
tos, bem como a qualidade dos materiais empregados. A 
utilização de avanços tecnológicos no consultório, sem 
dúvida, auxilia na obtenção de um marketing positivo. 
Novos materiais surgem a cada dia, cabendo ao cirur-
gião-dentista determinar quais serão realmente úteis às 
suas necessidades, já que são geralmente investimentos 
altos (Caproni3  2002). Por exemplo, um sistema de rede 
de computadores, realizado de maneira adequada e or-
ganizada, permite o controle dos pacientes, dos trata-
mentos e o controle financeiro do consultório, além de 
tornar possível demonstrações simuladas com cd-rom 
explicativo para os pacientes. Porém, é importante sa-
lientar que o cirurgião-dentista não deve concentrar-se 
mais na tecnologia, esquecendo-se das necessidades de 
seus pacientes.

CONCLUSÃO
Para ingressar em uma profissão, apenas o conheci-

mento do mercado de trabalho, a escolha de uma loca-
lização conveniente para o consultório ou a utilização 
adequada de estratégias de marketing não são suficien-
tes, é necessária a soma desses três fatores. 
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