
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP
 

Rev Odontol UNESP. 2014; 43(N Especial):90 © 2014 - ISSN 1807-2577

4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica “Prof. Dr. José Eduado Rodrigues”
10º Simpósio de Pós-Graduação “Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia”
3º Encontro de Técnicos em Laboratório “Rosimeire de Oliveira M. Gon”
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados

Qual a importância do Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar?
Gonçalves, L.O.; Ponzoni, D.; Garcia-Júnior, I.R.; Bassi, A.P.F.; Aranega, A.M.; Wayama, M.T.

O objetivo desta revisão de literatura foi avaliar qual a importância do Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar. Os 
bancos de dados utilizado para esta revisão foram PubMed, BIOSIS (OvidSP), Cochrane Library (Wiley), EMBASE 
e Web of Science. Foram selecionados artigos publicados sem restrição de idioma de 2000 a 2014, com o cruzamento 
dos termos odontologia, hospitalar, multidisciplinar e saúde. A literatura mostra que é de grande importância à 
inclusão do Cirurgião-Dentista nos hospitais, oferecendo atividades curativas, preventivas e educativas com intuito 
de prevenir o aparecimento de doenças ou evitar a evolução de problemas bucais comuns que podem levar à piora 
do quadro clínico do paciente hospitalizado. Inúmeras pesquisas comprovam a correlação entre doenças bucais e 
sistêmicas, mostrando que dependendo da condição bucal pode interferir no tempo de permanência do paciente 
no hospital. Deste modo, o tratamento odontológico contribui significativamente com a prevenção e/ou melhora 
da condição sistêmica, principalmente em paciente hospitalizado. Com esta revisão de literatura pode-se concluir 
que o tratamento integral do paciente é fundamental para que a equipe multidisciplinar, incluindo o Cirurgião-
Dentista, atue de forma eficiente e segura, permitindo melhor desempenho no compromisso de melhora do quadro 
clínico do paciente internado.
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