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O cirurgião dentista deve compor as equipes

multiprofissionais e interdisciplinares dos hospitais,

respeitadas as prerrogativas legais e técnicas, estando

preparado para atuar em nível da atenção e da gestão

hospitalar de forma compartilhada, humanizada e

resolutiva, fortalecendo as ações de promoção,

prevenção e recuperação da saúde dos usuários. No

entanto, devem conhecer ou ter perfil para as rotinas

hospitalares, desde as internações, solicitações e

interpretações de exames complementares e controle

de infecções, contribuindo para a diminuição de custos

e na média de permanência do paciente no hospital.

A Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de

2013, que institui a Política Nacional de Atenção

Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS), estabelece as diretrizes para a

organização do componente hospitalar da Rede de

Atenção à Saúde (RAS), buscando alcançar melhores

resultados.

A RDC Nº7/2010/ANVISA regulamenta a presença

dos cirurgiões dentistas nas UTI’s, no entanto ainda

existia necessidade da construção de outros

instrumentos jurídicos para institucionalizar o serviço

da OH. Deste modo, foi fundamental a produção de

documentos e relatórios técnicos para fins de base

nesse processo.
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• Mostrar a importância da equipe de cirurgiões

dentistas do Hospital de Referência de Araguaína-

TO, no processo de institucionalização e

habilitação da odontologia hospitalar

• Valorizar a parceria entre os profissionais da

assistência e da gestão em saúde, com as

instituições representativas, frente aos órgãos de

controle social e as instituições políticas e jurídicas

• Reconhecer a importância dos diversos saberes na

construção dos protocolos da odontologia

hospitalar

• Reconhecer o processo de construção coletiva da

institucionalização e habilitação da odontologia

hospitalar

Os relatórios da OH foram construídos a partir de

informações institucionais consolidadas, que

posteriormente foram apresentados, em audiências,

por solicitações dos órgãos de controle social,

Conselho de Municipal de Saúde de Araguaína- TO,

Conselho Estadual de Saúde do Tocantins, Ministério

Público Estadual e Federal e Justiça Federal.

Os dados da OH do HRA foram apresentados

juntamente com dados de outros hospitais de

referência do Tocantins, como base para discussões e

debates nas audiências públicas de saúde, sobre a

competência, responsabilidade, viabilidade, custo e

legalidade, entre outros.
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Avanços jurídicos e nos protocolos foram

baseados na prática clínica, como exemplo tem-se a

Resolução CES/TO nº 414 publicada no DO 4243 de

27/10/2014 – que trata da INSTITUCIONALIZAÇÃO

DA ODONTLOGIA HOSPITALAR NO TOCANTINS,

conseguido logo após a apresentações das ações, em

debates realizados no I Fórum da OH-SESAU/TO,

CRO-TO, SICIDETO e ABRAOH (setembro/2014),

serviu também como base para Resolução CMS de

Araguaína nº 013 publicada DO 733 de

03/12/2014, que aprova a odontologia hospitalar no

Hospital Municipal de Araguaína- HMA. E mais

recentemente obteve- se o reconhecimento da

ODONTOLOGIA HOSPITALAR pelo Conselho Federal

de Odontologia – RESOLUÇÃO CFO/162 de 03 de

novembro de 2015.

Nesse contexto, pode-se afirmar que os relatórios

técnicos da odontologia hospitalar do HRA tiveram um

papel crucial para a construção e reconhecimento da

importância deste serviço nas unidades hospitalares,

de todo o Estado e no cenário nacional.

O presente trabalho se trata de um estudo

retrospectivo e descritivo. Foi realizado através do

levantamento de documentos e relatórios da

odontologia hospitalar em registros próprios, bem

como da confirmação dos fatos descritos nas atas dos

Conselhos Municipais de Saúde, Conselhos Estaduais

de Saúde, Assembleia Legislativa e Justiça Federal do

Tocantins.
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