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A lei nº 2.776, de 2008, e nº 363, de 2011 tem como finalidade a inclusão do profissional 

cirurgião-dentista em equipes multidisciplinar em ambiente hospital, pois estudos apontam 

que pacientes hospitalizados principalmente aqueles que se encontram em leitos de UTI, estão 

susceptíveis à proliferação de bactérias mediante a não realização ou realização de forma 

ineficiente da higienização bucal. Assim, até a criação da lei, a higiene bucal dos pacientes 

hospitalizados era efetuada por enfermeiros ou técnicos de enfermagem, ou seja, profissionais 

que não possuem especialização para efetuar essa prática. Nesse contexto o profissional 

cirurgião-dentista estará inserido no ambiente hospitalar visando a redução e/ou prevenção da 

proliferação bacteriana através da higienização adequada e realização por profissionais 

especializados. Dentro dessa perspectiva, a pesquisa aponta como objetivo geral: conhecer, a 

partir da lei nº 2.776, de 2008, e nº 363 de 2011, como têm sido contemplados os aspectos 

referentes a inserção do cirurgião-dentista no contexto hospitalar. Como objetivos específicos 

o estudo visa: verificar os interferentes que encontram-se na lei nº 2.776/2008 referente ao 

inclusão de cirurgião-dentistae, identificar aspectos que justificam a presença do cirurgiões-

dentistas no âmbito hospitalar.A pesquisa consiste em uma revisão de literatura que será 

desenvolvida através da busca de artigos científicos de 2006 a 2019 que estejam disponíveis 

em base de dados eletrônica como SCIELO, PubMed, Periódicos CAPES e livros referentes 

ao tema. Como critérios de inclusão: textos completos disponíveis online no idioma inglês e 

português, podendo ser artigos, monografias, teses e leis. Os descritores serão: hospitalar, 

higiene bucal, UTI, Equipe, Odontologia, Multidisciplinar.O estudo tem como relevância 

pesquisar sobre a aplicabilidade da lei que tem como finalidade a inclusão do profissional 

cirurgião-dentista em equipes multiprofissionais em ambiente hospitalar, mediante a grande 

importância do cuidado da saúde bucal dos pacientes em leito hospitalar e consequentemente 

prevenção de infecção bacteriana.Desta  forma poderá contribui significativamente para a 

redução de infecção oriunda da saúde bucal deficiente nos pacientes em UTI e reduzi ainda o 

tempo de internamento por conta da inexistência de complicações relacionadas a higiene 

bucal.   
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