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Introdução: A era da tecnologia é uma realidade, e os meios estão à disposição para
usualidade e aplicação. Tanta inovação não seria de utilidade quando os recursos não
são inseridos de forma efetiva na população. Assumindo este contexto, a odontologia
do trabalho é uma ferramenta indispensável nos dias atuais, devido a sua flexibilidade
de abranger diferentes áreas da indústria, varejo e outros setores comerciais, auxiliando
a manutenção de uma qualidade de vida e conhecimento do corpo de colaboradores.
 Objetivo: O objetivo deste trabalho foi levantar dados sobre a especialização
odontologia do trabalho,  suas aplicações e contribuições para a organização de um
ambiente laboral de exercício. Metodologia: Um questionário enviado aos funcionários
de uma Instituição de Ensino Superior foi o método utilizado para a coleta de dados,
com o intuito de verificar seus conhecimentos sobre a importância de existir uma área
que implica cuidados a saúde bucal do trabalhador. Além do contato com a Instituição,
uma pesquisa não exaustiva á literatura gerou parâmetros de comparação com o
estudo. Resultados: Os resultados do questionário foram comparados com a literatura,
e pode ser visto que a área da odontologia do trabalho ainda é pouco conhecida. Nas
análises obtidos, 75% dos funcionários não conheciam essa especialidade da
odontologia, mas compreenderam que por se aplicar em diversas situações, como o
controle da cárie e prevenção de dores na região oral decorrente de cárie,  por exemplo.
Outro aspecto levado em consideração foi o índice de afastamentos oriundos de
complicações odontológicas: 24.94%  exodontias, 10.75% doenças periodontais e
7,68% transtornos das articulações têmporomandibulares. Gerando uma defasagem no
setor de trabalho, acumulam de serviço e prejuízo para empresa.
 Conclusão: Por conseguinte, a odontologia do trabalho é uma especialidade que se faz
necessária e é de fundamental importância no ambiente laboral, atendendo a diversas
classes trabalhadoras, atuando sobre a saúde, levando em consideração a possibilidade
de possíveis riscos e gerando uma ação individual e coletiva sobre a saúde bucal. 
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