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RESUMO
Diversas pesquisas têm demonstrado a importância da intervenção odontológica no contexto hospitalar, determinando a
participação da equipe de saúde bucal no nível terciário de atenção à saúde da população. A Odontologia Hospitalar,
reconhecida recentemente, é compreendida como cuidados das alterações bucais por equipes multidisciplinares nos
atendimentos de alta complexidade. E, com a entrada do cirurgião-dentista nesse ambiente, abre-se caminho também
para inserção dos técnicos de saúde bucal, contribuindo significativamente à assistência odontológica dos pacientes em
regime hospitalar. Assim, com a criação do curso Capacitação em Odontologia Hospitalar para o Técnico em Saúde
Bucal  do  Instituto  Federal  do  Paraná,  campus  Londrina;  os  estudantes  puderam  compor  a  equipe  de  saúde
multiprofissional, permitindo a interação entre o ensino e a prática por meio das atividades programáticas do componente
curricular obrigatório Estágio Supervisionado em Prática Hospitalar, que objetiva a prática de ações desenvolvidas junto
a instituições conveniadas para o aprimoramento do aprendizado profissional a partir de conhecimentos adquiridos no
decorrer do curso. Essa inserção possibilitou aprendizagens da prática na atenção terciária, auxiliando na formação de
futuros profissionais e despertando-os para uma reflexão crítica, permitindo melhorar a prática por meio da troca de
conhecimentos pela integração ensino-prática, enquanto processo para formação adequada às demandas, estimulando
mudanças de práticas no ambiente hospitalar e na instituição de ensino, cooperando para a promoção de um cuidado
em saúde de forma integral.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção à Saúde; Estágio Clínico; Pessoal Técnico de Saúde.

1 INTRODUÇÃO

A literatura descreve o papel da saúde bucal na modificação de condições sistêmicas, assim
como  a  condição  bucal  pode  ser  alterada  por  alterações  sistêmicas  ou  uso  de  medicamentos
(GODOI et al.,  2009).  Um exemplo prático consiste nas infecções hospitalares, como a do trato
respiratório,  diretamente associada com a presença de biofilme dentário  e  causa expressiva do
aumento da mortalidade e de custos hospitalares (MIRANDA E MONTENEGRO, 2010; AMARAL ET
AL., 2009; BERALDO E ANDRADE,  2008).

Apesar de se saber da importância da intervenção odontológica no contexto hospitalar e das
políticas públicas em saúde determinarem a participação da equipe de saúde bucal nos três níveis
de atenção à saúde da população, a presença desses profissionais na equipe hospitalar ainda é
muito restrita (MATTEVI et al.,  2011).  Durante a internação, a promoção de saúde bucal  visa à
assistência  humanizada e  integral  ao  paciente,  proporcionando conhecimento  e  motivando-o  na
geração  de  bons  hábitos  (GODOI  et  al.,  2009).  Essas  ações  têm se  mostrado  importantes  na
incorporação do hábito  de higiene bucal  dos pacientes  à rotina hospitalar,  reduzindo o biofilme
dentário e, consequentemente, o risco de infecções provenientes da microbiota bucal (BARBOSA et
al., 2010). Além disso, sabe-se que grande parte das doenças sistêmicas apresentam manifestações
bucais que predispõem ao desenvolvimento de processos patológicos, tornando o equilíbrio saúde-
doença muito mais frágil (RAUTEMAA et al., 2007).

Recentemente reconhecida, a Odontologia Hospitalar pode ser entendida por cuidados das
condições bucais por equipes multidisciplinares nos atendimentos de alta complexidade. A equipe de
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saúde bucal integrada ao hospital permite a melhora do desempenho da assistência ao paciente e a
expansão  do  atendimento  de  saúde  bucal  à  população.  A  participação  da  equipe  odontológica
objetiva os cuidados das alterações bucais nos pacientes que exigem procedimentos com o intuito
de minimizar o risco de infecções; melhorar a qualidade de vida; reduzir o tempo de internação;
diminuir o uso de medicamentos ou mesmo da nutrição parenteral (GODOI et al., 2009).

Essa área da odontologia tem como escopo a atuação na promoção da saúde, prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças orofaciais, de manifestações bucais de doenças sistêmicas ou
de consequências de seus respectivos tratamentos. Isso vem ao encontro da lei nº 11.889 de 24 de
dezembro  de  2008  que  regulamenta  a  profissão  do  Técnico  em  Saúde  Bucal,  contemplando
algumas dessas habilidades (BRASIL, 2008).

Assim, é essencial que a equipe de saúde possa atuar na atenção terciária e o presente relato
de experiência contribui no sentido de discutir as principais demandas observadas em pacientes
hospitalizados e as possibilidades de participação da Odontologia neste contexto.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 CENÁRIO DE PRÁTICAS
Com o reconhecimento da Odontologia Hospitalar, dois hospitais do município de Londrina,

Hospital  do  Câncer  de  Londrina (ICL)  e  Hospital  do Coração de Londrina  (HCL),  recentemente
realizaram a contração de profissionais Cirurgiões-Dentistas (CD) para manutenção e promoção de
saúde bucal dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva (UTI). Com isso, abriram-se
as  portas  para  que  novos  profissionais,  incluindo  Técnicos  de  Saúde  Bucal  (TSB),  possam
efetivamente,  sob supervisão do  CD,  realizar  o  trabalho  de prevenção e  controle  de  placa  em
pacientes  hospitalizados.   Essa  inserção  do  TSB  contribui  significativamente  à  assistência
odontológica  dos  pacientes  em regime hospitalar,  consoante  principalmente  a  competências  de
remoção do biofilme dental. 

2.2 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
A interação entre  o  ensino  e  a  prática  ocorre  a  partir  do  desenvolvimento  de atividades

programáticas do componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado em Prática Hospitalar
do  curso  Capacitação  em Odontologia  Hospitalar  para  o  Técnico  em Saúde  Bucal  do  Instituto
Federal  do  Paraná,  campus  Londrina,  mediante  pactuação  prévia,  representada  pelo  convênio
estabelecido entre a referida instituição de ensino e o ICL e HCL. 

O estágio supervisionado tem carga horária de 48 horas e tem como objetivo a prática de
ações  desenvolvidas  junto  a  instituições  conveniadas,  as  quais  visam  o  aprimoramento  do
aprendizado profissional a partir de conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, desenvolvidos
com base no perfil proposto para o egresso.

As  atividades  começaram  a  ser  desenvolvidas  em  maio  de  2017  sendo  conduzidas  e
supervisionadas pelos docentes e pelos cirurgiões-dentistas contratados pelos hospitais.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A  interação  entre  ensino-prática  proporciona  um  crescimento  de  todos  os  participantes
envolvidos,  permitindo aos estudantes  vivenciarem as  reais  necessidades do ambiente  em que
estão inseridos, desenvolvendo atividades no âmbito coletivo e individual,  abrangendo ações de
promoção, prevenção e recuperação da saúde. A inserção dos estudantes no processo de trabalho
desenvolvido no ambiente hospitalar ocorreu mediante participação na realização de atividade de
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higienização oral, acompanhamento de feridas na região orofacial, e instruções de higiene para os
pacientes conscientes; além de humanização do atendimento realizado.

Estas ações proporcionaram o reconhecimento da situação de saúde encontrado dentro do
âmbito hospitalar, principalmente na UTI. Também foram realizadas ações educativas a partir de
uma perspectiva dialógica, com valorização de saberes de todos os atores envolvidos. Essas ações
foram realizadas com os pacientes internados na UTI, mas com nível de consciência adequado,
professores  e  supervisores  de  estágio,  o  que  potencializou  o  vínculo  entre  os  pacientes,
profissionais da área da saúde e estudantes. 

Sendo assim, o estágio supervisionado em âmbito hospitalar proporciona o desenvolvimento
das  competências  profissionais  previstas  na  Lei  nº  11.889,  privilegiando  a  prática  pedagógica
contextualizada. O estudante é desafiado frente a situações problema que possibilitam o exercício
contínuo da mobilização, a articulação dos saberes necessários para a ação, a solução de questões
inerentes  à  natureza  do  trabalho  e  às  constantes  transformações  que  lhe  foram  impostas,
congruente com o perfil profissional do egresso, que busca considerar os processos de trabalho de
complexidade crescente, relacionados com a Odontologia e o setor hospitalar com o exercício da
ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.

Com relação aos estudantes do curso técnico em saúde bucal, foram despertados para uma
reflexão  crítica  da  atividade  desenvolvida,  permitindo  enriquecer  a  prática  clínica  na  troca  de
conhecimentos. Assim, conseguiu-se atingir os objetivos propostos pela integração ensino-prática
hospitalar,  enquanto processo que potencializa a formação do profissional voltado para atuar no
ambiente  hospitalar  e  com perfil  adequado  às  reais  necessidades  dos  pacientes  atendidos  em
direção ao cuidado mais integral conforme as necessidades de saúde.

4 CONCLUSÃO

Dessa forma, verifica-se que a inserção do componente curricular Estágio Supervisionado no
ambiente hospitalar possibilitou aprendizagens no cenário de prática na atenção terciária, auxiliando
na  formação  de  futuros  profissionais  e  despertando-os  para  uma  reflexão  crítica,  permitindo
melhorar  a  prática  por  meio  da  troca  de  conhecimentos.  Do  ponto  de  vista  do  atendimento
propriamente dito, observou-se que a presença dos estudantes potencializa o desenvolvimento das
ações  no  ambiente  hospitalar,  proporcionando  aos  pacientes  uma  atenção  odontológica  de
qualidade, voltada para as necessidades, e possibilitando, assim, a melhora da condição de saúde
local e sistêmica. Assim, conseguiu-se atingir os objetivos propostos pela integração ensino-prática
na  atenção  terciaria,  enquanto  processo  capaz  de  formar  profissionais  com perfil  adequado  às
demandas  dos  pacientes,  estimulando  mudanças  de  práticas  nos  serviços  de  saúde  e  nas
instituições de ensino, contribuindo, assim, para a promoção de um cuidado em saúde mais integral.
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