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A inclusão multidisciplinar da odontologia no ambiente hospitalar
Figueiredo, C.M.B.F.; Oliveira, J.C.S.; de Araújo, J.M.S.; Corrêa, A.P.S.; Souza, F.A.; Bassi, A.P.F. 

Quando se fala em Odontologia integrada e sua multidisciplinaridade, deve-se pensar na abordagem geral do 
paciente e não somente nos aspectos relacionados aos cuidados com a cavidade oral. A saúde bucal, como estado 
de harmonia e normalidade da boca, só tem significado quando avaliada em conjunto com da saúde geral do 
paciente. A equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da FOA foi solicitada para avaliar o caso de um 
paciente masculino, 31 anos, vítima de acidente motociclístico no dia 04/12/11, permanecendo em coma induzido 
por 30 dias após TCE grave. Obteve alta hospitalar dia 06/02/12 traqueostomizado, mas com retorno normal às suas 
atividades. Entretanto, no dia 04/03/13, por necessidade de remoção da cânula de traqueostomia, foi submetido a 
nova cirurgia, sofrendo complicações que resultaram em sequelas neurológicas irreversíveis associadas a perda de 
movimentos dos membros superiores e inferiores. Por conta desse quadro debilitante com disfunção do controle 
do sistema nervoso muscular, o paciente desenvolveu uma úlcera traumática no lábio inferior por apertamento 
dental involuntário. Após discussão do caso, foi proposta a remoção da lesão com plastia do lábio inferior sob 
anestesia geral e a confecção de uma placa em resina acrílica para evitar recidiva. A introdução da Odontologia 
hospitalar é um recurso que deve ser utilizado, pois vários tratamentos, como o citado, são inviáveis de realização 
em consultórios odontológicos, e o cirurgião-dentista deve estar presente para realizar tal tratamento em condições 
diferenciadas do cotidiano.
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