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Introdução: A Odontologia Hospitalar foi legitimada no Brasil em 2004, é uma
especialidade da odontologia que visa o atendimento, tratamento, prevenção, em nível
hospitalar. A ausência da prestação de serviço deste profissional no hospital, e
principalmente na Unidade de Terapia Intensiva, pode gerar um atendimento que não
será completo, resolutivo, aumentando a chance de infecções, permanência hospitalar
do paciente, que pode ocasionar até o óbito. Com a inserção do cirurgião-dentista
hospitalar na equipe multidisciplinar, o paciente poderá ter assistência para a
manutenção da saúde bucal. Objetivo: O objetivo desse estudo é realizar uma revisão
de literatura narrativa, verificando a atuação do cirurgião-dentista hospitalar no
hospital, sua importância, conduta e os protocolos que são utilizados para prevenção e
tratamento, durante o atendimento aos pacientes, principalmente aqueles acometidos
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Metodologia: Para elaboração deste trabalho o
grupo optou por utilizar o Google Acadêmico como fonte de pesquisa para encontrar
estudos relevantes. Os autores consideraram apenas os estudos que possuem no
máximo 10 anos de publicação para auxiliar no desenvolvimento dessa revisão de
literatura narrativa, sendo os demais excluídos. Resultados: Com a análise dos artigos,
estudos, e recursos publicados por órgãos governamentais da saúde, foi possível
constatar a importância da atuação cirurgião-dentista no ambiente hospitalar. É uma
especialidade da odontologia que contribui para o atendimento do paciente de formal
mais confortável e segura no hospital, além de atuar de forma preventiva e terapêutica
com aqueles pacientes hospitalizados na UTI. Reduzindo o tempo de internação, custo
hospitalar, agindo contra doenças oportunistas, garantindo uma recuperação mais
efetiva, promovendo cuidados com a saúde bucal, e o conjunto de ações e protocolos
realizados pelo cirurgião-dentista hospitalar contribui para o atendimento
multidisciplinar, garantindo uma recuperação mais rápida da situação clínica deste
paciente. Conclusão: Conclui-se que o atendimento do cirurgião-dentista hospitalar é
extremamente necessário, principalmente atuando junto à equipe multidisciplinar na
UTI. Garantindo cuidados que são necessários para manter a saúde bucal deste
paciente e evitando o surgimento de novas doenças associadas as patologias bucais.
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