SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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Se você tem…

habilidade manual, coordenação motora, concentração,
atenção para detalhes, precisão, facilidade de lidar com o público,
paciência, meticulosidade,
...Então você pode ir para...

Odontologia
fb@fariasbrito.com.br – www.fariasbrito.com.br

É o estudo e o tratamento dos dentes, da boca e dos ossos da face.
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O QUE É
O dentista cuida da saúde e da estética da face, tratando principalmente dos
problemas da boca (dentes, gengivas, ossos, bochechas, lábios e língua).
Ele restaura, extrai e limpa dentes, projeta e instala próteses e dentaduras,
corrigindo defeitos da dentição, e realiza cirurgias. Previne e cura doenças das
gengivas, das bochechas e da língua. A higiene bucal também faz parte de suas
atribuições. Existem diversas especialidades na profissão, como a periodontia, que
se ocupa do tratamento das gengivas, e a dentística restauradora, voltada para as
características anatômicas, funcionais e estéticas dos dentes. Em geral, o dentista
em início de carreira costuma montar e dividir consultório com colegas, devido aos
altos preços dos equipamentos odontológicos. Para exercer a profissão, é preciso
registrar-se no Conselho Regional de Odontologia.

O CURSO
A Odontologia situa-se na área das Ciências Biológicas. O aluno estuda
Anatomia, Histologia, Patologia, Fisiologia e Farmacologia. Na profissionalização,
há o aprendizado de esculturas dentárias e próteses.
Duração mínima do curso: Cinco anos.
Titulação: Cirurgião-dentista.

O que você pode fazer como dentista:
.
Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial −
Realiza biópsias de tecidos,

transplantes e reimplantes, além de cirurgias para instalação de próteses,
correção da arcada, mandíbula e posição dos dentes. Cistos, afecções na raiz
dos dentes e tumores benignos são também problemas solucionados pelo
dentista, além de má-formações de maxilares e mandíbulas.
.
Dentística Reparadora −
Diagnóstico e tratamento de doenças dentárias e

lesões que podem ser restauradas; correção das características anatômicas,
funcionais e estéticas dos dentes.
.
Endodontia −
Prevenção, diagnóstico e tratamento de males da polpa e da raiz

dos dentes.
.
Estomatologia −
Tratamento de doenças da boca e de manifestações bucais de

outras doenças.
.
Implantodontia −
Colocação de próteses totais, unitárias ou parciais, fixas ou

móveis na mandíbula ou maxilares. Faz, também, cirurgias para implante de
dentes ou próteses.
.
Odontopediatria −
Atua no tratamento de dentes e na prevenção e cura de

doenças bucais em crianças.
.
Ortodontia −
Correção de disfunções neuromusculares e problemas de

oclusão de arcada com o uso de aparelhos dentários.

COMO ESTÁ O MERCADO
Feridas na mucosa e mau hálito podem ser sinais de que outras partes do
organismo não vão bem. Por isso, muito mais do que um especialista, o dentista é
hoje um profissional atento à saúde geral do paciente. E, na hora de escolher um
curso de Odontologia, é importante checar se a faculdade oferece uma formação
ampla em saúde, especialmente no que se refere à anatomia e patologia.
Embora a procura dos estudantes por essa carreira continue grande, o
mercado está bastante saturado. No Brasil, formam-se, anualmente, por volta de
10 mil dentistas, mas a concentração desses profissionais acontece nas regiões Sul e
Sudeste do País. Montar o próprio consultório é uma opção que implica muito
investimento e dinheiro não basta. É preciso ter, também, boa noção do custo
operacional de um consultório −
informação nem sempre obtida na faculdade.
O desafio é conquistar os primeiros clientes. Para isso, conveniar-se a planos
odontológicos pode ser uma opção. No entanto, muitos analistas apontam para a
queda nos ganhos dos dentistas, em função do risco −
ocorrido na Medicina −
de
achatamento de honorários em função dos convênios, que ampliam a cobertura
para a população, mas pagam menos aos profissionais.
A clínica não é a única forma de um dentista aplicar seus conhecimentos.
O profissional pode trabalhar com perícia criminal, fazer pesquisa, desenvolver
produtos odontológicos, ser funcionário de uma instituição pública ou mesmo atuar
na parte comercial.
Em virtude do progresso tecnológico, na Odontologia a reciclagem torna-se
imprescindível. Durante um bom tempo, a ortodontia (especialização que, por meio
de aparelhos, corrige a mordida e a posição dos dentes e maxilares) reuniu a elite da
odontologia e, por causa dos altos custos, atendia poucas pessoas. Hoje, o número
de profissionais especializados nessa área cresceu e o tratamento ficou mais barato.
Outra especialização que vem atraindo os dentistas é a estética oral.
A implantodontia (implantes de próteses parciais e dentadura nos maxilares) tem
boas perspectivas, além da odontopediatria (cura e prevenção de doenças bucais nas
crianças) e da periodontia (cuida das gengivas e dos ossos que sustentam os dentes).

.
Patologia Bucal −
Trabalha em laboratórios com exames para descobrir as

causas das doenças da boca.
.
Periodontia −
Tratamento para regeneração de gengiva, realização de

implantes e enxertos de tecidos.
.
Prótese Buco-maxilo-facial e dentária −
Projeto, produção e implante de

próteses para a reabilitação anatômica, facial e estética de maxilares,
mandíbulas, ossos da face e dentes.
.
Radiologia −
Diagnóstico, através de imagens, dos problemas na boca, face e

maxilares.

ONDE ESTUDAR
AL −
Maceió: Ufal.
CE −
Fortaleza: UFC, Unifor.
MA−
São Luís: Ceuma, UFMA.
PB −
João Pessoa: UFPB.
PE −
Recife: UPE, UFPE.
PI −
Teresina: UFPI.

