
O Curso 

 

O curso tem como objetivo capacitar o odontólogo para que possa atuar, com segurança, 

em ambiente hospitalar, avaliando o paciente de forma sistêmica, conhecimento da 

rotina hospitalar e que seja capaz de interagir com todos os profissionais envolvidos em 

seu tratamento. Muitas vezes irá deparar com pacientes que apresentam seu estado geral 

de saúde agravado e deve ser capaz de avaliar se há oportunidade para realização dos 

procedimentos que forem necessários naquele momento.  

 

Para tal, o aluno em suas aulas teóricas, deverá ter conhecimento: 

 

- Da área médica, de interesse para o odontólogo, para que possa atuar de forma 

interdisciplinar com o paciente internado. Aulas estas, ministradas por médicos 

especialistas em suas áreas de atuação. 

 

- Teórica multidisciplinar permitindo a todos os profissionais que atuam no hospital, 

como fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, psicólogas, nutricionistas, e outros, 

apresentem seus trabalhos e assim seja realizada a verdadeira ação interdisciplinar. 

 

- Teóricas da área odontológica, consideradas indispensáveis para atuação hospitalar.  

 

- Considerada primordial, as aulas práticas são direcionadas, o que o IBROI entende 

como uma vivencia clinica indispensável para a capacitação do aluno, para atendimento 

tão especializado, como o da odontologia Hospitalar.  

 

 

Workshop: realizados em modelos, manequins e outros, sobre assuntos como biópsia, 

contenção de fraturas da face, vários tipos de sutura, aferição de sinais vitais, 

reanimação de parada cárdio-respiratória entre outros.  

 

Aulas práticas supervisionadas por professores e monitores treinados. Além do 

atendimento em todos os ambulatórios do Hospital, a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), a Intensiva da Neurologia e Semi-intensiva, são verdadeiras escolas, frente ao 

comprometimento dos pacientes internados, considerados de alta complexidade. 

 

- Após atendimento prático há discussão de casos clínicos, com todos os alunos, 

abordando assuntos e/ou experiências que devam ser compartilhadas para trocas de 

experiências 

 

Somando às aulas regulares, faz parte do cronograma o Curso de Emergencista, de 8 

horas, com treino em manequins na ressuscitação e uso de Desfibrilador, por exemplo, 

com Certificação Extra, obrigatória para todos os profissionais de saúde.  

Todos os anos no mês de fevereiro há o Simpósio de Odontologia Hospitalar do 

Hospital Heliópolis, onde convidamos profissionais inovadores, que acrescentam 

conhecimentos na área.  

Todos os alunos recebem Certificado de participação e são estimulados (não 

obrigatório), para que façam trabalhos científicos para apresentarem neste momento. 



Entendemos que, frente à escassez de trabalhos sobre o assunto, é uma boa 

oportunidade para apresentação e eventual publicação.  

Durante o curso haverá um curso de Laser, específico para atendimento hospitalar e 

UTI, com Certificação Extra, visto ser bastante utilizado. 

 

O cronograma de cada módulo é organizado conforme o número de horas: 

Para os alunos que optarem ao curso de 420 horas: sexta, sábado e domingo. 

Sexta-feira: 

7 às 16 horas aulas práticas em todas as especialidades clínicas médicas e cirúrgicas do 

Hospital.  

Sábado:  

 

8 as 12 h: Teórica Médica  

12 as 13 h: almoço  

13 as 15 h: teórica odontológica ou multidisciplinar 

15 as 1515 h: café 

1515 às 17 horas: teórica multidisciplinar 

 

Domingo:  
 

8 as 11 h: teórica odontológica 

11 as 12 h: lanche no próprio local 

12 as 1530 h: aula prática 

1530-1545: café 

1545-17 h: discussão de casos clínicos 

Duração: 12 meses com opção de 6 meses 


