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 Resumo 

 
Mundialmente a odontologia se destaca no setor privado. O Brasil oferece serviços odontológicos 
gratuito para a população através do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje a saúde bucal pública 
atende inclusive a nível de especialidades através do Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO). O trabalho tem como objetivo mostrar a situação evolutiva e atual da odontologia no 
Brasil. Trata-se de um levantamento bibliográfico e documental desde a chegada da odontologia 
no País até os dias atuais, nos sites: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), DATASUS, Ministério 
da Educação e PubMed, além da Constituição Federal Brasileira.  Houve uma diminuição na 
prevalência de problemas de saúde bucal, porém o fenômeno “polarização” ocorre, 
principalmente em populações vulneráveis. Apesar dos avanços nas Políticas Públicas, nos 
últimos anos tivemos um decréscimo. No Brasil, a quantidade de Cirurgiões Dentista (CD) está 
acima do recomendado e a região Norte é a que possui menos profissionais. Em 2019 foram 
lançados mais de dez mil CDs no País. Ademais O SUS emprega mais de 40% dos CDs 
brasileiros. Conclui-se que tivemos muitos avanços na saúde bucal pública, porém deve 
continuar muitas pessoas dependem ainda do setor público para acessar os serviços de saúde. 
A Região Norte continua com os piores resultados de problemas bucais. No setor privado, a crise 
política afetou o mercado. Por fim, muitos autores questionam o fato de a odontologia sempre 
ser posta de lado frente aos agravos de saúde geral. Ademais, essa pesquisa pode contribuir 
para o desenvolvimento e construção de políticas públicas em saúde bucal.  
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