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Resumo 

As emergências médicas são situações que possuem alta probabilidade de desencadear risco de morte ao paciente. 

Tais episódios, frequentemente, possuem como etiologia ansiedade, doenças sistêmicas e/ou complicações durante o 

atendimento, e podem ocorrer com qualquer indivíduo, a qualquer momento, antes, durante ou após intervenções 

odontológicas. Deste modo, é indispensável que o cirurgião-dentista esteja preparado para o manejo de tais eventos 

visto que, não podem ser transferidos e devem ser diagnosticados e tratados de imediato. Visando revelar o grau de 

conhecimento e preparo dos cirurgiões-dentistas acerca das situações emergenciais, bem como alertar a comunidade 

odontológica a avaliar, com mais rigor, o aprendizado e o ensino continuado das emergências médicas possíveis e 

passiveis de ocorrerem no consultório odontológico foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados 

PubMed, Google Scholar e EBSCO, utilizando as seguintes palavras-chave nos idiomas português e inglês: 

“emergências médicas no consultório odontológico”; “tratamento de emergência”; “identificação da emergência”. 

Preponderantemente estudos nacionais e internacionais revelaram que os acadêmicos e profissionais da odontologia 

raramente se sentem capacitados para atender emergências médicas. Portanto, considera-se ser imprescindível a 

tomada de medidas com o intuito de possibilitar um atendimento odontológico mais seguro. 

 

Palavras Chaves: Tratamento de emergência; Identificação da Emergência; Odontologia. 

 

 

Abstract 

Medical emergencies are situations that have high probability of triggering risk of death to the patient. In such 

episodes, the etiology is often related to high anxiety level, systemic diseases and/or complications during care. It can 

occur with anyone at any time before, during or after dental interventions. Thus, it is essential to the dentist to be 

prepared for handling those events since they cannot be transferred and must be diagnosed and treated immediately. 

The aim of this study was to reveal the knowledge and skills of dentists about the emergency situations as well as to 

alert the dental community to assess, more accurately, the learning and continuing teaching of medical emergencies, 

which are possible and liable to occur in the dental office. For this reason we made a review of literature in databases 

such as PubMed, Google Scholar and EBSCO using the following key words, in Portuguese and English: “medical 

emergencies in the dental office”;  “emergency treatment”; “emergency identification”. Predominantly national and 

international studies have revealed that academics and practitioners of dentistry rarely feel able to find medical 

emergencies. Therefore, it is considered essential to take measures in order to facilitate a safer dental care. 

 

Keywords: Emergency Treatment; Emergency Identification; Dentistry. 

 

 

1. Introdução 

Acidentes podem acontecer a 
qualquer momento, invariavelmente 
durante o atendimento odontológico o 
cirurgião-dentista pode se deparar com 
situações que possuem uma alta 
probabilidade de desencadear risco de 
morte ao paciente, as denominadas 
emergências médicas. Dessa forma, os 
profissionais devem estar aptos e 
seguros para o manejo de tais situações, 
visto que, não podem ser transferidas e 

devem ser diagnosticadas e tratadas de 
imediato (SANTOS; RUMEL, 2006, 
CAPUTO et al., 2010, COLET et al., 
2011, QUEIROGA et al., 2012). 

 Infelizmente, diversos estudos 
nacionais e internacionais apontam que 
os acadêmicos e profissionais da 
odontologia raramente se sentem 
capacitados para atender emergências 
médicas (CHAPMAN, 1997, 



ATHERTON et al., 1999, SANTOS; 
RUMEL, 2006, CAPUTO et al., 2010, 
COLET et al., 2011, LÚCIO; 
BARRETO, 2012, QUEIROGA et al., 
2012). Santos; Rumel (2006) 
demonstraram que no Estado de Santa 
Catarina mais da metade (76,9%) dos 
cirurgiões-dentistas respondentes ao 
questionário enviado sentem-se 
despreparados diante uma emergência 
em seus consultórios. Segundo Atherton 
et al. (1999), na Grã-Bretanha, a 
maioria dos graduandos em odontologia 
não se sentem preparados, mesmo com 
treinamento, para conduzir uma 
emergência depois de concluída a 
graduação. 

 Com o avanço da medicina e 
consequentemente aumento da 
expectativa de vida, segundo Caputo et 
al. (2010), pacientes que antes não 
frequentavam o consultório por 
restrições médicas, estão cada vez mais 
preocupados com sua saúde oral. 
Andrade; Ranali (2011) corroboram e 
indicam que esses fatores não tão 
somente aumentam a responsabilidade 
do cirurgião-dentista no que se refere à 
identificação e elaboração do plano do 
tratamento desse grupo de pacientes 
como também são os responsáveis pelo 
aumento da incidência das emergências 
médicas na clínica odontológica.  

 Indubitavelmente, a prevenção é 
a melhor forma de evitar complicações 
advindas de uma emergência médica. 
Dessa maneira, é imprescindível que 
seja realizado antes de qualquer 
intervenção odontológica uma boa 
anamnese, avaliação física e exames 
complementares bem conduzidos, 
identificando possíveis riscos de 
interações medicamentosas ou reações 
adversas, tornando o procedimento mais 
seguro, evitando ou, ao menos, 
minimizando de forma significativa a 
incidência das emergências (PAIVA; 
ESPINDOLA; KLUG, 2009, CAPUTO 
et al., 2010, LÚCIO; BARRETO, 2012, 
QUEIROGA et al., 2012). 

Vale ressaltar que de acordo 
com Caputo et al. (2010) a legislação 
brasileira assegura que qualquer cidadão 

pode prestar o Suporte Básico de Vida 
(SBV), desde que esteja habilitado para 
tal. A atuação do cirurgião-dentista é 
regida pelo Código de Ética 
Odontológico (CEO), neste os direitos e 
deveres fundamentais são descritos e 
funcionam como base e orientação em 
diversos aspectos da vida profissional 
(CFO, 2012). A responsabilidade do 
cirurgião-dentista nos casos de 
emergências poderá dar-se também, 
segundo Kiffer; Abreu (2011), no 
âmbito civil e criminal, sendo, este 
último, o menos comum de ocorrer. 

Objetiva-se revelar por meio de 
uma revisão de literatura o grau de 
conhecimento e preparo dos cirurgiões-
dentistas nas situações emergenciais, 
bem como alertar a comunidade 
odontológica a avaliar, com mais rigor, 
o aprendizado e o ensino continuado das 
emergências médicas possíveis e 
passiveis de ocorrerem no consultório 
odontológico visando um atendimento 
mais seguro e eficiente. 

2. Revisão de Literatura 

Segundo Wilson et al. (2009), 
emergências médicas graves são, 
felizmente, uma rara ocorrência na 
prática odontológica, no entanto, se uma 
situação de emergência encontra atraso 
no seu tratamento pode resultar numa 
potencialização das consequências que 
poderiam ser evitadas se os 
equipamentos e medicamentos básicos 
de emergência estivessem disponíveis, e 
se a equipe odontológica estiver 
devidamente treinada com medidas de 
SBV. Para Hupp (2000), a natureza 
ambulatorial da prática odontológica 
(que impossibilita os pacientes 
gravemente debilitados de utilizar as 
instalações ambulatoriais) aliada à 
natureza da educação odontológica que 
visa preparar os profissionais para 
reconhecer os possíveis problemas e 
trata-los antes que estes causem uma 
emergência são os principais 
responsáveis por essa frequência 
limitada de emergências no consultório 
dentário.  

Malamed  (1993)  realizou  dois 



estudos epidemiológicos nos Estados 
Unidos, envolvendo 4.309 cirurgiões-
dentistas que trabalhavam em clínicas 
privadas, houve 30. 608 episódios de 
caráter emergencial durante o período 
de 10 anos. Nesses dois estudos os tipos 
de emergências médicas mais 
prevalentes foram: lipotímia e síncope 
vasodepressora (15.407), reação 
alérgica moderada (2.583) e angina de 
pectoris (2.552) e os menos prevalentes 
foram: acidente vascular cerebral (68), 
insuficiência adrenal (25) e crise de 
hipertireoidismo (4). 

Chapman (1997) analisou 811 
questionários respondidos por 
cirurgiões-dentistas australianos a 
respeito da ocorrência, dos 
equipamentos e medicamentos de 
emergências médicas nos consultórios 
odontológicos. Os resultados revelaram 
que cerca de um em cada sete 
cirurgiões-dentistas tiveram que 
ressuscitar um paciente. Os episódios 
mais comuns foram: reações adversas 
aos anestésicos locais, convulsões, 
angina pectoris e hipoglicemia. Quase 
todos investigados (96%) acreditavam 
que os cirurgiões-dentistas precisam ser 
competentes em ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP), no entanto, 
pouco mais da metade (55%) se sentiam 
competentes e 64% tinham realizado 
cursos de RCP desde a graduação. Além 
disso, os medicamentos mais 
comumente utilizados em situações de 
emergência foram: oxigênio (63%) e 
adrenalina (22%), a maioria dos 
entrevistados relatou manter em seus 
consultórios, principalmente, os 
seguintes artigos para situações de 
emergência: oxigênio (63%), 
dispositivo bolsa-máscara (AMBU) 
(27%) e adrenalina (22%). 

Atherton et al. (1999) 
desenvolveram um estudo visando 
avaliar a prevalência, natureza e os 
resultados produzidos por situações de 
emergências médicas durante o 
atendimento odontológico, bem como o 
nível de preparo, os medicamentos e 
equipamentos que os cirurgiões-
dentistas possuíam para gerenciar esses 
possíveis episódios. O estudo foi 

realizado na Grã-Bretanha, durante um 
período de 10 anos, foi enviado um 
questionário, via postal, a 1.000 
cirurgiões-dentistas da Inglaterra/País 
de Gales, e 500 aos profissionais da 
Escócia. Obtiveram como resultados: 
70,2% dos entrevistados relataram 
algum caso de emergência, o número 
relatado por um único indivíduo variou 
de 0 a 33. Os eventos mais comumente 
experimentados, incluindo aqueles 
associados com a anestesia geral, foram 
(em percentagem do total) para a 
Inglaterra e País de Gales, e Escócia, 
respectivamente, convulsões (31%, 
36,3%), corpos estranhos engolidos 
(15,7%, 18,1 %), ataques de asma 
(13,8%, 11,1%), dor no peito associada 
com angina pectoris (10,1%, 11%) e 
eventos diabéticos (10,6%, 9%); 
nenhum deles resultou em sequelas 
graves. No total, houve 20 mortes 
relatadas na pesquisa. Os autores 
concluíram que um evento de 
emergência foi relatado, em média, a 
cada 4,5 anos de prática odontológica 
na Inglaterra e País de Gales e 3,6 anos 
na Escócia, casos de morte associada à 
prática odontológica ocorrem, em 
média, uma vez em 758 e 464 anos, 
respectivamente. A maioria dos 
entrevistados relatou possuir 
equipamentos e medicamentos que são 
recomendados para uso na condução do 
tratamento de emergências médicas. Os 
medicamentos mais comumente 
utilizados foram: glicose, inalador de 
salbutamol, trinitrato de glicerina e 
oxigênio. Praticamente todos os 
entrevistados (99,2%), receberam 
formação para o gerenciamento de 
situações de emergências médicas, em 
algum momento, principalmente 
durante a graduação, entretanto, a 
necessidade de mais treinamento foi 
expressa por 96% dos entrevistados. Por 
conseguinte, os autores ressaltaram a 
necessidade da instituição de um 
programa de atualização em 
emergências médicas para cirurgiões-
dentistas. 

Gilder; Smiter (1999) enviaram 
887 questionários, via postal, para 
cirurgiões-dentistas do norte da 
Inglaterra, aproximadamente 34% 



foram respondidos satisfatoriamente. 
Após análise, a emergência mais 
frequentemente relatada foi a síncope 
vasovagal, seguida por hipoglicemia, 
angina, ataque epiléptico, asfixia, asma, 
crise hipertensiva e anafilaxia. O infarto 
do miocárdio e parada cardíaca foram 
eventos extremamente raros. Um total 
de 291 cirurgiões-dentistas, 
aproximadamente 96%, afirmaram 
realizar treinamento em RCP, pelo 
menos uma vez a cada três anos e 
84,4% tinham formação em SBV. 
Entretanto, apenas 20,8% dos 
cirurgiões-dentistas sentiam-se 
competente para diagnosticar a etiologia 
de uma crise emergencial. Mais de 50% 
sentiam-se incapazes de conduzir um 
infarto do miocárdio ou anafilaxia, e 
49,7% não sabiam como intubar ou 
exercer a administração de uma droga 
por via intravenosa. 

Gonzaga et al. (2003) realizaram 
um estudo, por meio de questionário, 
com 182 cirurgiões-dentistas do Estado 
de São Paulo. Um pouco mais da 
metade (54%) dos entrevistados 
acreditavam ser capaz de realizar uma 
resuscitação cardiorrespiratória, porém, 
nenhum deles havia recebido 
treinamento prático, 3% mencionaram a 
ocorrência de parada cardiorrespiratória 
durante atendimento odontológico. Em 
conclusão, os autores destacaram que os 
cirurgiões-dentistas brasileiros 
necessitam de melhor treinamento para 
emergências médicas visto que, é 
obrigação de todos os profissionais de 
saúde estar bem preparado para atender 
esse tipo de evento.  

Santos; Rumel (2006) enviaram 
via postal, 6.000 questionários aos 
cirurgiões-dentistas inscritos até abril de 
2004 no Conselho Regional de 
Odontologia do Estado de Santa 
Catarina, procurando avaliar a 
ocorrência das emergências médicas na 
prática odontológica, a adequação de 
equipamentos e drogas, e o nível de 
conhecimento e treinamento dos 
profissionais da odontologia frente 
eventos emergenciais, tanto no serviço 
público quanto privado, houve um 
retorno de 506 questionários, após 

analisar os dados levantados 
evidenciaram que os cirurgiões-
dentistas respondentes estão conscientes 
da importância do tema e sentem-se 
despreparados para solucionar uma 
emergência médica (16,6% nunca 
tiveram qualquer treinamento ou curso 
nesta área). As emergências relatadas 
com maior frequência foram: lipotímia, 
taquicardia, hipertensão, reação ao 
anestésico local e hipoglicemia. O 
serviço público encontra-se com uma 
quantidade maior de equipamentos e 
drogas para emergência médica. Os 
autores destacaram a necessidade da 
reformulação dos currículos escolares, 
para melhor preparo dos profissionais 
da odontologia bem como concluíram 
ser de suma importância à criação de 
cursos obrigatórios após a graduação, 
regulamentados pelo CRO e realizados 
periodicamente com aulas práticas e 
teóricas, para todos os cirurgiões-
dentistas do Estado de Santa Catarina. 

Arsati et al. (2010) avaliaram a 
prevalência, o preparo e a experiência 
de treinamento em ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) de dentistas 
brasileiros em lidar com emergências 
médicas. Os voluntários participantes 
foram 498 cirurgiões-dentistas 
brasileiros que estiveram presentes no 
27º Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo. Apenas 41% 
dos profissionais entrevistados 
julgaram-se capaz de diagnosticar a 
etiologia de uma emergência. A maioria 
respondeu que seria capaz de realizar o 
tratamento inicial de pré-síncope, 
síncope, hipotensão ortostática, 
convulsões, e asfixia, no entanto, sentiu-
se incapaz de tratar a anafilaxia, infarto 
do miocárdio ou parada cardíaca graças 
à inaptidão de executar as manobras 
para a RCP ou empreender uma injeção 
endovenosa. Cerca de 40% dos 
cirurgiões-dentistas nunca haviam 
passado por treinamento em RCP. Os 
autores concluíram que os cirurgiões-
dentistas brasileiros não estão 
totalmente preparados para gerenciar 
emergências médicas e possuem uma 
formação insuficiente em RCP.  

Caputo et al.  (2010)  entregaram 



a 200 profissionais do município de 
Ribeirão Preto, sorteados 
aleatoriamente, um questionário com 
perguntas estruturadas e abertas e duas 
cópias do TCLE , procedeu-se a coleta 
do questionário e de uma cópia do 
TCLE respondidos após uma semana, 
sendo alcançados 38% (76) dos 
questionários devidamente respondidos. 
Os dados obtidos apontaram que a 
quantidade de clínicos gerais que não 
possuíam treinamento em SBV foi 
significativamente maior do que os 
especialistas. A principal fonte de 
conhecimento relatada foram os cursos 
extracurriculares com 40%, apenas 13, 
3% dos participantes receberam 
treinamento durante a graduação. Entre 
os profissionais que não possuíam 
treinamento, apenas 28,9% sentiam-se 
capazes de realizar massagem cardíaca. 
Houve um número elevado de episódios 
de emergências (63,2%) no decorrer de 
toda a vida profissional, os principais 
relatados foram: lipotímia/síncope 
(40,3%) e reação de medo da anestesia 
com 33,9%. No que diz respeito às 
especificações éticas e legais também 
questionadas apenas 4,1% afirmaram ter 
conhecimento das leis que 
regulamentam esta obrigação. Em 
conclusão, obteve-se que há um número 
elevado de emergências médicas em 
odontologia nos consultórios de 
Ribeirão Preto – SP ao mesmo tempo 
em que há uma grande insegurança e 
um conhecimento insipiente acerca das 
emergências médicas e de suas 
implicações éticas e legais às quais os 
cirurgiões-dentistas estão sujeitos. 

Colet et al. (2011) 
desenvolveram uma pesquisa com o 
intuito de verificar se os profissionais e 
estudantes de odontologia estão 
preparados para numa eventualidade, 
diante de uma parada cardiorrespiratória  
realizar com eficiência as manobras de 
ressuscitação cardiorrespiratória. Dessa 
forma, foram distribuídos 142 
questionários, juntamente com um 
TCLE aos alunos de graduação do 
segundo ao quinto ano e de pós-
graduação da Unioeste, como resultado 
constatou-se que apenas 15% dos 
entrevistados emitiram respostas 

consideradas corretas, o maior número 
de acertos foi alcançado pelos 
acadêmicos do segundo ano (25%), em 
seguida, vieram os do quarto ano (19%), 
os alunos do curso de especialização 
tiverem 14% dos acertos, os do quinto 
ano com 9% e por fim os do terceiro 
ano obtiveram apenas 4% de acerto. Os 
autores concluíram que devido o índice 
de acertos terem sido muito baixo foi 
evidente que as técnicas de 
ressuscitação cardiorrespiratória devem 
ser revisadas continuadamente, num 
período inferior a um ano, pois a maior 
parte dos alunos de todos os grupos 
pesquisados não assimilou de forma 
correta a técnica ou a esqueceu em 
razão da falta de treinamento prático ou 
da baixa incidência dessa emergência. 

Queiroga et al. (2012) também 
realizaram um estudo objetivando 
avaliar o nível de conhecimento dos 
alunos de odontologia sobre as 
principais síndromes emergenciais que 
ocorrem no consultório odontológico. 
Para tanto, foram entregues 
questionários com perguntas objetivas a 
111 alunos matriculados entre o 5º e o 
10º período. A média de acertos 
60,27%; os alunos do 9° período 
acertaram 54,5%, e os do 10° atingiram 
66% (os menores e maiores índices 
respectivamente); 22,5% do total de 
alunos participaram de estágios 
hospitalares, obtendo média de acerto 
de 64,7%, enquanto os que não 
participaram acertaram 58,9%. Partindo 
desses pressupostos os autores 
concluíram que o nível de 
conhecimento relativamente menor dos 
alunos que não frequentaram estágios 
hospitalares, demonstra a relevância 
dessa atividade para os cirurgiões-
dentistas, devendo, pois, a comunidade 
odontológica tomar conhecimento da 
preparação dos profissionais e da 
educação continuada a esse respeito, 
implementando disciplinas que 
acompanhem o aluno durante o curso, 
ensinando-o a lidar com emergências, 
eliminando a dependência do estágio 
hospitalar para adquirir o conhecimento, 
uma vez que tais síndromes podem 
ocorrer em qualquer especialidade 
odontológica. 



O profissional tem sempre a 
obrigação de empregar todos os meios 
que estiverem ao seu alcance na solução 
de um problema que por ventura possa 
ocorrer durante o atendimento. Como 
resultado, hoje é considerado exigível 
do cirurgião-dentista conhecimentos 
sobre as manobras de SBV que 
proporcionem oxigenação e circulação 
de sangue, por meio de técnicas de 
ventilação artificial (ANDRADE; 
RANALI, 2011, CAPUTO et al., 2010, 
KIFFER; ABREU, 2011, LÚCIO; 
BARRETO, 2012). 

O Código de Ética Odontológico 
no capítulo III – Dos Deveres 
Fundamentais, artigo 9º, inciso VII, 
afirmar ser obrigação do cirurgião-
dentista “zelar pela saúde e dignidade 
do paciente” (CFO, 2012). A Lei nº 
5.081, de 24 de agosto de 1966, que 
regulamenta o exercício da odontologia 
no Brasil, no seu artigo 6º, inciso VIII 
compete ao cirurgião-dentista 
“prescrever e aplicar medicação de 
urgência nos casos de acidentes graves 
que comprometam a vida do paciente” 
(BRASIL, 1966). Por fim, tal obrigação 
é ratificada na Consolidação das 
Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia no seu 
capítulo II – Atividades Privativas do 
Cirurgião-Dentista, artigo 4º, parágrafo 
1º, inciso VIII (CFO, 2012). 

Vale ressaltar, de acordo com 
Caputo et al. (2010), que além do 
aspecto ético o cirurgião-dentista pode 
ainda responder civil e criminalmente. 
Para que se confirme a culpa do 
profissional, seus atos devem ser 
caracterizados como imprudência, 
imperícia ou negligência, e poderá ser 
condenado, criminalmente, pelos delitos 
de lesões corporais culposas ou mesmo 
por homicídio doloso. A 
responsabilidade civil transcorre, 
normalmente, de um dano causado por 
um ato culposo do agente, mas, para 
que isso seja comprovado, deve-se ter: o 
dano indenizável, a conduta culposa e o 
nexo de causalidade. 

3. Discussão 

A literatura estudada 
predominantemente afirma que a 
maioria dos cirurgiões-dentistas sentem-
se despreparados para atuar em 
situações de emergências médicas nos 
seus consultórios (CHAPMAN, 1997, 
ATHERTON, et al.,1999, SANTOS; 
RUMEL, 2006, CAPUTO et al., 2010, 
COLET et al., 2011, LÚCIO; 
BARRETO, 2012, QUEIROGA et al., 
2012). Nessa conjuntura, é relevante 
destacar que os profissionais da 
odontologia são responsáveis, de acordo 
com Queiroga et al. (2012), por 
qualquer dano ocasionado a saúde do 
paciente. 

Infelizmente, segundo pesquisa 
conduzida por Colet et al. (2011) ao 
contrário da maioria dos países de 
primeiro mundo, onde o treinamento de 
SBV nas escolas é uma realidade, no 
Brasil, a maior parte das faculdades de 
graduação em odontologia pouco 
aborda sobre essa temática. Como 
consequência, estes autores aconselham 
que seja realizado o ensino contínuo das 
manobras de RCP durante toda a 
graduação e de cursos de reciclagem a 
cada dois anos para o cirurgião-dentista. 
Santos; Rumel (2006) e Caputo et al. 
(2010) corroboram e indicam que a 
maior preocupação dos profissionais 
ainda é com a atualização e capacitação 
odontológica dirigida apenas as novas 
técnicas e equipamentos para o 
consultório. Apenas recentemente, em 
2001, por meio da Resolução CFO-
22/2001 – parágrafo 2 do art. 56, 
tornou-se obrigatória a disciplina 
Emergência Médica em Odontologia 
para todos os cursos de especialização, 
com carga horária mínima de 15 
(quinze) horas (RESOLUÇÃO CFO-
25/2002 – art. 14); tal obrigação foi 
confirmada na Consolidação das 
Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia – parágrafo 
único do art. 171 (CFO, 2012).  No 
entanto, ainda não há obrigatoriedade 
dessa disciplina nos cursos de 
graduação (SANTOS; RUMEL, 2006, 
CAPUTO et al., 2010, MERLY, 2010).  

O reflexo da tradição do 
treinamento de SBV na maioria dos 



países do primeiro mundo foi 
demonstrado por Atherton et al. (1999), 
durante um estudo na Grã-Bretanha, 
tendo em vista que praticamente todos 
os entrevistados (99,2%) haviam 
recebido formação para o 
gerenciamento de situações de 
emergências médicas. Gilder; Smiter 
(1999) obtiveram também dados 
semelhantes no norte da Inglaterra, onde 
aproximadamente 96% dos cirurgiões-
dentistas afirmaram realizar treinamento 
em RCP, pelo menos uma vez a cada 
três anos e 84,4% tinham formação em 
SBV. Enquanto os estudos nacionais 
apontam um menor número de 
cirurgiões-dentistas treinados para 
conduzir situações emergenciais em 
seus consultórios. (GONZAGA et al., 
2003, SANTOS; RUMEL, 2006, 
ARSATI et al., 2010). Arsati et al. 
(2010) relataram que cerca de  40% dos 
cirurgiões-dentistas brasileiros 
entrevistados nunca receberam 
treinamento em RCP. De acordo com 
Gonzaga et al. (2003), no estado de São 
Paulo, 54% dos profissionais da 
odontologia acreditavam ser capaz de 
realizar uma RCP, porém, nenhum deles 
havia recebido treinamento prático. 
Apenas um estudo brasileiro aponta que 
mais de 80% dos cirurgiões-dentistas 
entrevistados possuíam treinamento ou 
curso nesta área (SANTOS; RUMEL, 
2006). 

A maioria dos artigos analisados 
destacam que os acadêmicos e 
profissionais da odontologia devam 
procurar uma formação adequada no 
que diz respeito ao gerenciamento de 
situações de emergência no consultório 
odontológico (SANTOS; RUMEL, 
2006, CAPUTO et al., 2010, COLET et 
al., 2011, LÚCIO; BARRETO, 2012, 
QUEIROGA et al., 2012).  Segundo 
estudo realizado por Caputo et al. 
(2010) 61,5% dos profissionais que não 
possuíam treinamento julgavam-se 
incapaz de realizar o diagnóstico de 
uma situação emergencial. Santos; 
Rumel (2006) obtiveram uma 
porcentagem ainda maior, 76,9% dos 
entrevistados não se sentiam preparados 
para solucionar esses eventos prováveis 
de acontecer durante o atendimento 

odontológico.  Somente 14% dos alunos 
de especialização da Unioeste foram 
capazes de acertar a sequência de 
manobras de ressuscitação 
cardiorrespiratória (COLET et al., 
2011). 

Quanto a disponibilidade de 
equipamentos e medicamentos de 
emergência, Chapman (1997) e 
Atherton et al. (1999) relataram que a 
maioria dos cirurgiões-dentistas da 
Austrália e Grã-Bretanha contam com 
esses itens em seus consultórios. Por 
outro lado, Santos; Rumel (2006) 
constataram que no estado de Santa 
Catarina há um número insuficiente de 
equipamentos e medicamentos para o 
atendimento adequado dos eventos 
emergenciais no setor público; o setor 
privado apresenta um número ainda 
menor de equipamentos e 
medicamentos. 

Comumente a lipotímia/síncope 
é considerada o principal evento 
emergencial, de acordo com Malamed 
(1993), Gilder; Smiter (1999), Santos; 
Rumel (2006) e Caputo et al. (2010) sua 
porcentagem de ocorrência foi de 
50,3%, 62,9%, 42,1% 40,3%, 
respectivamente. No entanto, Chapman 
(1997) indicou reações adversas aos 
anestésicos locais, convulsões, angina 
pectoris e hipoglicemia como os 
eventos emergenciais mais comuns. Já 
Atherton et al. (1999) menciona  que os 
eventos mais comumente 
experimentados, incluindo aqueles 
associados a anestesia geral, para a 
Inglaterra/País de Gales, e Escócia 
foram respectivamente, convulsões 
(31%, 36,3%), corpos estranhos 
engolidos (15,7%, 18,1%), ataques de 
asma (13,8%, 11,1%). De modo que o 
episódio relatado mais raramente foi a 
crise de hipertireoidismo com apenas 
0,13% (MALAMED, 1993). 

4. Considerações Finais 

Face ao exposto, considera-se 
que os cirurgiões-dentistas não se 
sentem capazes de atuar em situações de 
emergências médicas, necessitando, 
dessa maneira, que sejam tomadas 



medidas a fim de tornar o atendimento 
odontológico mais eficiente e seguro. 

Sugere-se a reformulação da 
grade curricular dos cursos de 
odontologia por meio da inclusão de 
componentes que enfatizem as medidas 
de prevenção e tratamento das possíveis 
situações emergenciais que possam 
ocorrer no consultório odontológico 
somada a criação de cursos obrigatórios 
para cirurgiões-dentistas, 
regulamentados pelo CRO, realizados 
periodicamente com aulas práticas e 
teóricas. 
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