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Resumo 

 
O câncer configura-se como um grande problema de saúde pública, tanto nos países 
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.  No Brasil, ele representa a segunda causa 
de morte por doença, apenas ultrapassado pelas doenças cardiovasculares. O trabalho tem 
como objetivo avaliar os prontuários e o caderno de registro de procedimentos odontológicos dos 
pacientes do setor da oncologia do Hospital Geral de Palmas (HGP) durante o período de um 
ano, janeiro a dezembro de 2018. Estudo transversal realizado no HGP, a partir de prontuários 
de pacientes. O presente trabalho foi enviado ao Comitê de Ética do Centro Universitário 
Luterano de Palmas recebendo aprovação sobre número 03660918.7.0000.5516. Resultados: 
No presente estudo foram avaliados 262 prontuários dos 308 disponíveis. Estes dados diferem 
devido à exclusão de 21 pacientes que vieram a óbito e 17 fichas que não foram encontradas. 
Dos 262 pacientes portadores de neoplasias, 141 eram homens (53,6%) e 122 eram mulheres 
(46,4%). A idade mínima foi de 4 anos e máxima de 94 anos. Tivemos como variáveis 40 
diferentes localizações neoplásicas, sendo os mais predominantes a mama com uma frequência 
de 44 casos (17,1%), cabeça e pescoço com frequência de 21 casos (8,1%), leucemias (LLC e 
LMA) com 16 casos (6,2%), colo de útero igualmente com as leucemias com 16 casos e próstata 
com frequência de 12 casos (4,7%). De acordo com os resultados de nossa pesquisa, podemos 
concluir que o protocolo proposto pela equipe odontológica oncológica do HGP é eficiente e 
satisfatório tendo como objetivo realizar todo o tratamento odontológico para que o paciente 
possa se submeter ao tratamento radioterápico e quimioterápico. 
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