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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS   
(As atribuições constam da Lei Municipal n.º LEI No 1.362, DE 01 DE MARÇO DE 2019) 

  

 
ODONTÓLOGO  
I. Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade de coordenar, dirigir as ações, diagnosticar 

e tratar a saúde bucal dos usuários do SUS; II. Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos; III. 

Atender, orientar e executar tratamento odontológico; IV. Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e 

laboratoriais; V. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais; 

VI. Orientar e executar atividades de urgências odontológicas; VII. Participar, conforme a política interna do órgão 

gestor de saúde, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; VIII. Elaborar 

relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; IX. Participar de programa de treinamento, quando 

convocado; X. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 

ambiental; XI. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática; XII. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal; XIII. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; XIV. Realizar a atenção integral em saúde bucal 

(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento 

local, com resolubilidade; XV. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, 

mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; XVI. Coordenar e 

participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; XVII. Acompanhar, 

apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; XVIII. Contribuir e participar das atividades 

de Educação Permanente do THD, ASB e ESF; XIX. Realizar supervisão técnica do THD e ASB; XX. Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; XXI. Executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função;XXII. Outras definidas pela legislação de regência da 

profissão, pelos órgãos federais e estaduais competentes e pelo Conselho Regulador da profissão. No âmbito da 
Atenção Básica I. Realizar diagnóstico e traçar o perfil epidemiológico da comunidade a fim de planejar e programar 

ações de saúde bucal; II. Atender à comunidade no território adscrito nas Unidade Básica de Saúde (UBS) em que 

a sua equipe está atrelada; III. Promover e proteger a saúde bucal, prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, 

acompanhar, reabilitar e manter a saúde bucal dos indivíduos, famílias e grupos específicos; IV. Realizar os 

procedimentos clínicos da atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 

ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. V. 

Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; VI. 

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; VII. Atender as demandas espontâneas e 

participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; VIII. Supervisionar 

tecnicamente o trabalho do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB).  

ODONTÓLOGO CIRURGIÃO  
I. Realizar manejo clínico e cirúrgico-ambulatorial de lesões da mucosa bucal e dos ossos maxilares; II. Realizar 

Semiotécnica para diagnóstico de lesões bucais; III. Solicitar exames complementares pré-operatórios ou de 

necessidade diagnóstico para manifestações bucais; IV. Realizar cirurgias buco-dentárias de dentes impactados, 

retidos ou inclusos; V. Fazer desinserções de tecidos moles; VI. Fazer exodontias complexas; VII. Realizar cirurgias 

ósseas e de tecidos moles com finalidade protética; VIII. Executar cirurgias de lesões periapicais e estomatologia 

oral; IX. Tratamento cirúrgico dos processos infecciosos dos ossos maxilares e tecidos moles da face; X. Realizar 

cirurgias de pequenos cistos e tumores benignos de tecidos moles; XI. Realizar diagnóstico e traçar o perfil 

epidemiológico da comunidade a fim de planejar e programar ações de saúde bucal; XII. Atender, assim entendido 

por promover e proteger a saúde bucal, prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar e manter 

a saúde bucal dos indivíduos, famílias e grupos específicos. XIII. Supervisionar tecnicamente o trabalho do Técnico 

em Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); XIV. Outras definidas pela legislação de regência da 

profissão, pelos órgãos federais e estaduais competentes e pelo Conselho Regulador da profissão.  
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ODONTÓLOGO ENDODONTISTA  
I. Promover a preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das 

alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares; II. Realizar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 

III. Realizar procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; IV. Realizar procedimentos cirúrgicos para 

endodônticos; V. Realizar tratamento dos traumatismos dentários; VI. Outras definidas pela legislação de regência 

da profissão, pelos órgãos federais e estaduais competentes e pelo Conselho Regulador da profissão.  

ODONTÓLOGO PNE  
I. Prestar atenção odontológica aos pacientes com distúrbios psíquicos, comportamentais e emocionais; II. Prestar 

atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições físicas ou sistêmicas, incapacitantes temporárias 

ou definitivas; III. Aprofundar estudos e prestar atenção aos pacientes que apresentam problemas especiais de 

saúde com repercussão na boca e estruturas anexas, bem como das doenças bucais que possam ter repercussões 

sistêmicas; IV. Inter-relacionamento e participação da equipe multidisciplinar; V. Outras definidas pela legislação de 

regência da profissão, pelos órgãos federais e estaduais competentes e pelo Conselho Regulador da profissão.  

 


