
Quais os principais procedimentos 
que o cirurgião-dentista realiza  
no paciente hospitalizado?

     •  Redução e eliminação de focos 
infecciosos; 

     •  Condicionamento bucal na 
oncologia geral, pré e pós 
transplante de medula óssea  
e de órgãos, etc;

     •  Laserterapia - mucosite oral, feridas, 
etc;

     •  Protocolos de higiene bucal  
em UTIs e enfermarias;  

     •  Instalação de placas protetoras;

     •  Remoção de aparelhos 
ortodônticos;

     •  Assistência odontológica preventiva 
e curativa (extrações, cirurgia oral, 
periodontia, dentística, prótese, 
etc);

     •  Realização de biópsias;

     •  Aplicação de toxina botulínica  
com fim terapêutico.
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É a área da Odontologia que atua junto  
a pacientes que necessitem de 
assistência em ambiente hospitalar 
(internados ou não). Tem como objetivos 
a promoção da saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças 
orofaciais, diagnóstico e tratamento  
de manifestações bucais das doenças  
de base ou dos efeitos colaterais dos 
seus respectivos tratamentos.
No ambiente hospitalar, a área de 
atuação é muito abrangente, englobando 
ambulatório, enfermaria, centro cirúrgico, 
unidade de terapia intensiva e pronto 
atendimento. O atendimento domiciliar  
e em clínicas também são inseridos neste 
contexto, assim como atividades de 
gestão e educacionais.
Neste contexto, o maior nível de 
complexidade exigido para atendimento 
desses pacientes faz com que o 
cirurgião-dentista se integre de forma 
direta nas equipes multiprofissionais  
no âmbito hospitalar. 

       O QUE É A ODONTOLOGIA 
HOSPITALAR?

       COMO É O MERCADO  
DE TRABALHO?

Preconiza-se que o cirurgião-dentista 
deva estar preparado para o atendimento 
odontológico de pacientes no âmbito 
hospitalar, pois são específicos e diferentes 
da rotina do seu consultório. Tendo 
em vista que o aluno da graduação em 
Odontologia não tem essa disciplina na 
sua grade curricular, a capacitação para o 
manejo destes pacientes se faz necessária.

     •  Hospitais Universitários Públicos 
(concursos e/ou residências);

     •  Hospitais privados (contratação  
ou prestação de serviço).

Quando se fala em 
Odontologia integrada em 
uma equipe multiprofissional, 
deve-se ter em mente  
a abordagem do paciente 
como um todo, e não 
somente nos aspectos 
relacionados aos cuidados 
com a cavidade bucal. 
Entre as várias atribuições 
dos cirurgiões-dentistas nos 
hospitais, podemos destacar 
a redução de focos de 
infecção que podem trazer 
agravos sistêmicos  
aos pacientes. 
Com essa redução, podemos ter 
qualidade na sobrevida, menor tempo 
de internação, racionalização do uso de 
antibióticos e medicações, diminuição da 
necessidade de exames complementares, 
incremento significativo à assistência 
aos pacientes internados e melhor 
atendimento aos pacientes com doenças 
que necessitam de preparo odontológico 
prévio a procedimentos hospitalares. 

 Como posso obter  
a habilitação em OH?
A Resolução CFO 162/2015 regulamenta 
o exercício da Odontologia Hospitalar, 
tornando necessária a realização de 
um curso de habilitação para capacitar 
os cirurgiões-dentistas que desejarem 
realizar atendimento em ambiente 
hospitalar.


