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Resumo 
 

A procura por tratamentos odontológicos vem aumentando devido a demanda de pacientes que 
visam expectativa de vida e bem-estar. Sendo assim o cirurgião-dentista pode ser submetido a 
se deparar com intercorrências médicas em seu consultório. As emergências médicas podem 
ocorrer de modo imprevisível, contudo nota-se a insegurança de muitos profissionais diante 
dessas situações. Desta forma é indispensável que o mesmo e sua equipe estejam capacitados 
relativamente sobre as manobras básicas do Suporte Básico de Vida. O trabalho tem como 
objetivo debater sobre as principais ocorrências médicas e a indicação para tais situações em 
consultório odontológico. Foi efetuada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo; 
BBO e BVS, com as seguintes palavras-chave “urgências e emergências” e “emergências 
médicas em odontologia”. Selecionaram-se referências do ano de 2012. Com o levantamento de 
dados colhidos constata-se um aumento significativo no número de emergências médicas em 
consultório odontológico devido ao atendimento está vinculado ao medo, assim sendo será uma 
fonte para o aumento da ansiedade, que levará ao estresse podendo gerar uma série de 
ocorrências médicas. Consequentemente e com base no levantamento as principais síndromes 
emergenciais que podem ocorrer são hipotensão postural ortostática, lipotimia e hipoglicemia. 
Desta forma uma boa anamnese fornecerá aos profissionais condições adequadas para 
desempenhar os procedimentos de forma segura. Conclui-se que mais da metade dos cirurgiões-
dentistas sentem-se despreparados diante de uma emergência médica em seus consultórios, 
devido um inadequado preparo gradual ou ainda não se depararam com a situação, levando a 
falta de experiência, e acima de tudo colocando em risco a vida de muitos pacientes. Portanto, 
as disciplinas de emergências médicas na grade acadêmica são tão importantes quanto qualquer 
outra, com isso vale ressaltar que os profissionais devem despertar interesse e segurança em 
seus atendimentos, a fim de evitar transtornos e oferecer uma boa qualidade de vida aos seus 
pacientes. 
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