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LEI Nº 178/2002 
De 29 de Novembro de 2002 

 
ANEXO II 

1 - CIRURGIÃO  DENTISTA 
 
 Descrição Sumária 
 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos 
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. 
 
Descrição Detalhada 
 
 Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a 

presença de cáries e outras afecções. 
 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade. valendo-se de instrumentos 

especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. 
 Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para 

prevenir infecções mais graves. 
 Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais 

para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente. 
 Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 

instalação de focos e infecção. 
 Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos 

clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. 
 Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, 

utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 
 Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, 

coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o 
atendimento à população em geral. 

 Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para 
assegurar sua higiene e utilização. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 Especificações 
 
 Escolaridade: curso superior completo em Odontologia, com registro no Conselho 

Regional de Odontologia - CRO. 
 Experiência: comprovada, de um ano. 
 Iniciativa/Complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos 

técnicos, exigindo constante aperfeiçoamento; atualização de conhecimentos, iniciativa e 
discernimento para tomar decisões. 

 Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma. 
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 Responsabilidade/Patrimônio: equipamentos e recursos elevados. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: pelos pacientes. 
 Responsabilidade/Supervisão: coordena trabalhos de terceiros. 
 Ambiente de Trabalho: normal, de consultório dentário. 
 Segurança do Servidor: corre risco de contaminação; necessita usar máscara, luvas e 

uniforme. 
 Instrumentos Utilizados: equipamentos e instrumentos odontológicos. 

 
 
 


