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I. IDENTIFICAÇÃO 

 
UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 
CURSO: ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA: ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:   CARGA HORÁRIA TOTAL: 48 HORAS 

Período: 9º 

SEMESTRE:  

TURNO: 

Turma:  

PROFESSORES:  

Profa. Cerise de Castro Campos 

 
II. EMENTA:  Conceitos sobre atendimento hospitalar. Fundamentação do atendimento odontológico ao paciente hospitalizado.  Noções e 

peculiaridades no atendimento hospitalar. Participação em atendimento odontológico em nível ambulatorial e de centro cirúrgico. Critérios de 
indicação. Noções de consulta direcionada à especificidade do atendimento odontológico integrado com a equipe médica. Pedidos de exames 
específicos. Solicitação de parecer da equipe multidisciplinar. Internação. Rotina de visita hospitalar. Cuidados no pós-operatório. 
Relacionamento inter-pessoal da equipe e acompanhante/responsável/ cuidador. Aplicação de conceitos de odontologia educativa e preventiva 
nos diferentes cenários hospitalares. 

 

 
III. OBJETIVO GERAL: Dimensionar a importância do atendimento odontológico hospitalar, para capacitar o aluno do curso de Odontologia 

nos níveis educativo, preventivo e curativo, em um contexto multidisciplinar. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 - Desenvolver habilidades para trabalhar em ambiente hospitalar na equipe multiprofissional hospitalar 

- Conhecer as instalações e dinâmicas de funcionamento do hospital e centro cirúrgico 
- Capacitar o educando em atividades em ambiente hospitalar 

- Conhecer e usar recursos específicos 

- Aplicar conhecimentos de Odontologia no atendimento ao paciente hospitalizado e/ou com doença crônica. 

- Realizar tratamento odontológico no contexto hospitalar, em nível ambulatorial e de centro cirúrgico 
- Correlacionar os conhecimentos adquiridos 

- Aplicar recursos diagnósticos 

- Executar planejamentos direcionados às necessidades do paciente 
- Desenvolver espírito crítico e discernimento 

-  Trocar informações com a equipe 

 

 
V. CONTEÚDO:  
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