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Introdução: A importância do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar no atendimento
oncológico já foi demonstrada na literatura em algumas localidades do país, porém em Campos
dos Goytacazes ainda não existe, assim buscaremos tornar clara a necessidade do cirurgião
dentista na equipe multidisciplinar para cuidar do paciente oncológico e então corroborar a
hipótese de outras pesquisas. Objetivo: A proposta desse estudo foi aumentar a demanda e a
realização do atendimento odontológico aos pacientes oncológicos, do SUS, atendidos no
Hospital Escola Álvaro Alvim. Metodologia: Entre setembro de 2018 e março de 2019, alunas
da graduação em odontologia do UNIFLU foram ao HEAA, para após a primeira consulta do
paciente com o oncologista, orientarem quanto a importância de irem ao dentista antes de
iniciar o tratamento do câncer, encaminhando esse paciente para a clínica do projeto de
extensão onde são triados para receberem o tratamento dentário necessário. Critérios utilizados
foram: serem adultos, de ambos os sexos, sem exclusão por idade nem localização do tumor,
com indicação do tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia de cabeça e pescoço. Ainda
foram colhidos dados dos prontuários clínicos. Resultados: Foi observado um aumento de
pacientes oncológicos atendidos na clínica do projeto de 127,27% quando comparado ao
número de pacientes atendidos antes dos encaminhamentos acontecerem. No que se refere a
quantidade de procedimentos dentários realizados, foi verificado um aumento de 82,60%, com
os encaminhamentos. Discussão: Foi observada a influência positiva da odontologia na equipe
hospitalar, com contribuições para prevenir e minimizar as manifestações orais, decorrentes do
tratamento oncológico, promovendo a saúde bucal e melhora da qualidade de vida dos
pacientes. Conclusão: Com a atuação da odontologia no hospital houve um aumento da
demanda e de procedimentos dentários realizados, destacando a importância do dentista na
equipe multidisciplinar. Ficou evidente a necessidade do tratamento odontológico do paciente
do SUS, não apenas antes, como também concomitante e após o tratamento oncológio para
que sejam prevenidas manifestações bucais, que possam vir a comprometer o bem-estar e em
alguns casos a sobrevida do paciente com câncer.
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