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1. Resumo 

Na prática diária de um profissional da odontologia haverá momentos emergenciais, 

dos quais, o mesmo deverá tomar iniciativa de decisões rápidas e concisas. Porém, 

há muitos estudantes de odontologia que se formam sem ter o conhecimento de 

alguns assuntos de grande relevância, que são muitas vezes deixados de lado, tendo 

outros temas abordados nas disciplinas da graduação como prioridade. Sendo que, é 

de suma importância o aprendizado prévio de primeiros-socorros e patologias 

associadas a casos emergenciais. O objetivo do presente estudo foi avaliar os 

graduandos do curso de Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto, no ano de 

2015, com relação ao nível de conhecimento de urgências e/ou emergências médicas. 

Foram aplicados questionários com perguntas básicas sobre imprevistos e situações 

inevitáveis que podem ocorrer na hora de um atendimento odontológico. Foram 

inicialmente entrevistados 42 alunos. Até meados de outubro serão entrevistados mais 

30 alunos, totalizando 72 graduandos do último ano da graduação, com idade média 

31,5 anos (20 ± 43 anos). Os dados coletados foram submetidos à técnica quantitativa 

do conteúdo das entrevistas, com o intuito de analisar a percepção dos graduandos 

para atendimentos de urgências e/ou emergências em procedimentos clínicos 

odontológicos. 

Palavras-chave: Capacitação dos profissionais, Emergências médicas. 

2. Introdução 

                As emergências médicas podem ocorrer no consultório 

odontológico com frequência em tratamentos de rotina. Por isso, o odontólogo deve 

coletar um conjunto de informações relevantes através de uma anamnese bem 

detalhada, exame físico e complementar, como radiografias para que se possa 

realizar o planejamento dos procedimentos odontológicos que serão realizados e as 

medidas terapêuticas. (CAPUTO, 2009). 

Dentro de muitas emergências médicas em consultórios odontológicos, 

destacam-se algumas delas que são: as reações alérgicas, problemas psiquiátricos, 

alterações cardíacas e ou respiratórias e disfunções hormonais. O profissional da 

odontologia tem em seu local de trabalho uma maior possibilidade de se deparar com 

intercorrências médicas, que não estão vinculadas ao tratamento odontológico, 

porém, estão ligadas às alterações sistêmicas pré-existentes de cada indivíduo. 

(COLET et al., 2011). 



Em situações emergenciais, as medidas iniciais e imediatas devem ser 

aplicadas a uma vítima fora do ambiente hospitalar somente por pessoas treinadas 

para realizar a manutenção dos sinais vitais e evitar o agravamento das lesões já 

existentes, este treinamento chama-se primeiros socorros. Dentre estas, as de 

Suporte Básico de Vida consistem no reconhecimento e na correção imediata da 

falência dos sistemas respiratório e ou cardiovascular, onde deve-se avaliar e manter 

a vítima respirando, com batimentos cardíacos e sem agravos relacionados a volemia. 

(SILVA, 2006). 

3. Objetivo 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o nível de conhecimento dos graduandos do 

curso de Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto em 2015 sobre atendimentos 

de urgência e/ou emergência médica e a sua importância para os futuros odontólogos. 

4. Metodologia 

Neste trabalho foram entrevistados inicialmente 42 alunos da graduação em 

Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto no período de junho a agosto de 2015, 

previamente assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, depois 

responderam 11 perguntas básicas sobre urgência e/ou emergência médica que 

podem ocorrer em consultório odontológico.  

5. Desenvolvimento 

Foram entrevistados inicialmente 42 alunos da graduação em Odontologia na 

Universidade de Ribeirão Preto no ano de 2015, 42 questionários com perguntas 

básicas foram aplicados com a identificação do graduando como nome completo, 

endereço, telefone, cidade, estado civil, idade, raça e a etapa que estão cursando para 

determinar os dados demográficos do grupo estudado. Este estudo foi finalizado 

somente após os entrevistados terem assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Os resultados obtidos foram analisados quantitativamente quanto ao 

percentual de cada resposta e formaram um quadro de tendência, com intuito de 

analisar a percepção dos graduandos para atendimentos de urgência e/ou 

emergência em procedimentos clínicos odontológicos. 

6. Resultados 

Foram entrevistados 42 alunos, com idade média 31,5 anos (20 ± 43 anos). Quanto 

ao gênero, 80,9% (n=34) feminino e 19,1% (n=8) masculino. No que diz respeito à 

etnia, alguns se declararam brancos, pardos e negros. Com relação ao estado civil, a 



maior parte dos entrevistados se declararam solteiros. Dos entrevistados 100% acham 

importante que o graduando em Odontologia tenha o conhecimento prévio das 

urgências/emergências que possam ocorrer na clínica escola e futuramente no 

consultório odontológico. Dos alunos entrevistados 45, 2% acham mais apropriado 

este aprendizado sobre urgência/emergência e os protocolos de atendimento no 

segundo ano do curso, 21, 4% acham que deveria ser aprendido no primeiro ano, 

16,7% acham importante no terceiro ano e 16, 7% no quarto ano. Dos 42 graduandos 

71,4% disseram não conhecer o protocolo das emergências médicas básicas. Dos 

entrevistados 100% gostariam de participar de um curso teórico-prático que 

abordasse o assunto urgências e/ou emergências médicas aplicadas a Odontologia. 

7. Considerações finais 

Pode-se concluir que 100% dos alunos acham importante o conhecimento prévio das 

urgências/emergências que possam ocorrer na clínica escola e futuramente no 

consultório odontológico. Dos entrevistados 100 % gostariam de ter treinamento 

prático, além do conhecimento teórico sobre emergências médicas, aplicadas a rotina 

de um cirurgião-dentista.  
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