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A presença do cirurgião-dentista no ambiente nosocomial para acompanhar a saúde bucal de 

pacientes é fundamental, pois sua atuação visa reduzir o crescimento de microrganismos 

patogênicos presentes na cavidade bucal que podem causar infecções e doenças sistêmicas. 

Desta forma, faz-se necessário a inserção deste profissional na equipe multidisciplinar no 

sentido de realizar um trabalho em parceria a fim de que o paciente tenha um tratamento efetivo 

e integral, possibilitando melhoria na saúde dos enfermos. O estudo teve como objetivo geral 

traçar um panorama sobre a inserção do dentista no ambiente hospitalar nas diferentes regiões 

do Brasil, com base nas publicações científicas dos últimos 10 anos. E como objetivos 

específicos: relatar as características de atuação do cirurgião-dentista hospitalar nas diferentes 

regiões brasileiras e investigar quais serviços odontológicos são oferecidos nestes ambientes. 

O estudo consistiu em uma revisão de literatura sistemática com pesquisa realizada nas bases 

de dados eletrônicas, Sciello e Biblioteca Virtual de Saúde, com base em publicações datadas 

de 2008 até os dias atuais. Foi realizada uma leitura exploratória e seletiva das principais 

atividades desempenhadas pelo dentista na equipe multiprofissional em ambiente hospitalar e 

separadas por regiões brasileiras. Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: publicações 

em língua portuguesa, dados sobre os hospitais brasileiros, dados sobre o cirurgião-dentista nos 

últimos 10 anos, referência ao tipo de atuação profissional do dentista na equipe 

multiprofissional e como critérios de exclusão: artigos escritos em outras línguas, ausência de 

referências à atuação profissional do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar hospitalar. 

Após a seleção e leitura cuidadosa dos resumos, o material foi separado por regiões brasileiras 

sendo 2 publicações da região centro-oeste, 5 da região nordeste, 2 da região norte, 10 da região 

sudeste e 4 da região sul. A região sudeste configurou-se a área de maior atuação desses 

profissionais em ambiente hospitalar no Brasil, com destaque para o estado de São Paulo. 
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