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Conforme estabelecido pelo conselho federal de odontologia foi aprovado a resolução que 

permite ao cirurgião dentista a atuação em odontologia hospitalar, na forma de residência ou 

habilitação. A odontologia hospitalar tem como competência dar assistência a pacientes que 

necessitem de atendimento em ambiente hospitalar, estando estes pacientes internados ou não 

e até mesmo em assistência domiciliar, objetivo da odontologia hospitalar é prevenção, 

promoção de saúde, tratamento de doenças orofaciais e manifestações de doenças sistêmicas. 

O Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar pode atuar em ambulatório, leito hospitalar, e 

centro cirúrgico. Esse profissional tem o papel desafiador de somar esforços no campo 

hospitalar buscando a dignidade e conforto do paciente que já se encontra em uma situação 

delicada, o reconhecimento da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar é de 

grande importância para a equipe e para o paciente, pois unindo forças aos outros 

profissionais da saúde o atendimento ao paciente seria de forma completa, Dentro dessa 

perspectiva, o estudo buscou responder ao seguinte problema: Como os membros da equipe 

multidisciplinar percebem a necessidade da presença de um cirurgião dentista no contexto 

hospitalar? Tendo o estudo como objetivo geral conhecer a percepção de membros da equipe 

multidisciplinar quanto a presença de um cirurgião dentista no contexto hospitalar tendo como 

objetivos específicos, descrever o perfil profissional da equipe multidisciplinar; verificar, a 

partir da equipe, os benefícios e limitações com a presença do cirurgião dentista no ambiente 

hospitalar. A pesquisa contemplou um estudo de caráter descritivo com uma abordagem 

qualitativa. Foi realizado em um hospital público da cidade de Feira de Santana. Como 

técnica de coleta foi realizada uma entrevista semi-estruturada.  Após serem coletados os 

dados estes foram submetidos a análise de conteúdo segundo Minayo. O estudo mostrou a 

importância do exercício da odontologia no ambiente hospitalar o que confere aos pacientes 

internados um atendimento completo com a implementação da saúde bucal, o que pode 

reduzir o tempo de internamento do paciente e os gastos para o hospital. E mostrar para a 

equipe que através do atendimento integralque a odontologia hospitalar tem importância para 

a saúde integral do paciente total  e fazendo com que a equipe ajude em toda recuperação do 

paciente 
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