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Introdução: O câncer de cabeça e pescoço representa a segunda causa de morte por
doenças no mundo. O sucesso do tratamento é definido por uma gama de fatores
ambientais, genéticos, avanço da doença e entre outros.  Entre os tratamentos eletivos
frequentemente utilizados para esses tipos de câncer estão a quimioterapia, a
radioterapia e a cirurgia. A toxicidade da radioterapia apresenta-se como o principal
meio danoso aos tecidos bucais que potencialmente resulta em desordens com efeitos
agudos e/ou tardios que geram dor, desconfortos e podem levar a descontinuidade do
tratamento, além de reduzir significativamente a qualidade de vida Objetivo: O
acompanhamento do cirurgião dentista (CD) nesse quesito, além do diagnóstico, é
imprescindível para o sucesso da terapêutica, dessa forma, o objetivo deste estudo é
mostrar a importância do cirurgião dentista durante as consultas prévias, o
acompanhamento e os cuidados pós oncoterapia atuando a nível, preventivo, paliativo
e interceptativo.  Metodologia: Para o desenvolvimento deste estudo sobre o papel do
Cirurgião Dentista na qualidade de vida de pacientes oncológicos, foi realizada uma
pesquisa no banco de dados das bases científicas do PubMed, Scielo e LILACS. Os
critérios de inclusão se basearam em artigos publicados em inglês, português, e
espanhol de datas entre 2010 e 2018, que continham os descritores: oncology,
dentistry, odontology, cancer, quality of life.  Resultados: Foram encontrados 17
artigos dos quais foram selecionados 15 para a construção dessa revisão de literatura. 
A integração do CD a equipe multidisciplinar, portanto, é fundamental para prevenção,
diagnóstico e tratamento adequado, podendo ele contribuir de forma significativa na
promoção da qualidade de vida para estes pacientes, minimizando a dor e desconforto,
melhorando a função nutricional, eliminando potenciais processos infecto infecciosos,
viabilizando assim, maiores chances de sucesso do tratamento oncológico.  Conclusão:
O cirurgião dentista tem papel fundamental para garantir uma melhor qualidade de
vida para os pacientes oncológicos.

Palavras-chave: Oncologia. Qualidade de vida. Odontologia. 

Agências de fomento: FAPEMIG

21ª Semana de Iniciação Científica e 12ª Semana de Extensão: O Ensino, a Pesquisa e a Extensão na Construção de um Humanismo Solidário

18 a 20 de novembro de 2020, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


