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RESUMO 
 
 

O recém graduado em Odontologia apresenta diversas questões em relação à escolha do local 
para iniciar suas atividades profissionais. Dúvidas como: o melhor local para que sua atuação 
seja bem sucedida e consequentemente obtenha benefícios financeiros satisfatórios, o número 
de habitantes, proximidade de centro de especialização e cursos pós-graduação na área, 
qualidade de vida, a quantidade de profissionais capacitados e cadastrados no respectivo 
Órgão Federal de Classe e qual é a classe financeira dominante da população do Estado de 
escolha. Para ingressar no mercado de trabalho atual é necessário que seja realizado um 
estudo prévio do mesmo, para que se tenha uma visão mais ampla da situação de oferta do 
local. O Brasil apresenta um grande território, sua área total corresponde a 8.515.767,049 km2, 
é dividido em 5 regiões (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e 26 Estados sendo 1 
Distrito Federal. Segundo uma estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o País dispõe e 202.768.562 habitantes. O estudo em questão tem como objetivo 
analisar a relação demográfica de cada estado do Brasil com o número de faculdades destes 
estados, que oferecem o curso de graduação em Odontologia, a fim de que possa orientar os 
estudantes a explorarem, qual estado brasileiro carece de cirurgião-dentista e demanda de 
uma vasta área de atuação. Os dados foram obtidos de “sites” oficiais, Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os três Estados que 
apresentam maior número de faculdades de Odontologia cadastrados no Conselho Federal de 
Odontologia, são: São Paulo, possuindo 47 faculdades e 44.035.304 habitantes, Minas Gerais 
com 24 faculdades e 20.734.097 habitantes e o Estado do Rio de Janeiro que apresenta 19 
faculdades e 16.461.173 habitantes, no ano de 2014 de acordo os dados do “site” do IBGE. 
Enquanto os Estados que apresentam o menor número de faculdades, segundo o “site” do 
CFO, são: Roraima, possuindo 1 faculdade e 496.936 habitantes, Acre possuindo 1 faculdade 
e 790.101 habitantes, Amapá com 2 faculdades e 750.912 habitantes e Sergipe com 2 
faculdades e 2.219.574 habitantes, no ano de 2014, segundo o “site” do IBGE. Após a análise 
dos dados presentes no estudo, pode-se concluir que: os Estados que atualmente apresentam 
o maior número de cirurgiões-dentistas em relação ao número de habitantes são São Paulo e 
Minas Gerais; os Estados que apresentam menor número de cirurgiões-dentistas em relação 
ao número de habitantes são Sergipe e Acre. São necessários novos estudos, abordando 
outras variáveis para mais completa orientação do recém graduado em Odontologia. 


