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INTRODUÇÃO
A relevância da atuação do Cirurgião-Dentista nos cuidados à saúde bucal dos pacientes oncológicos não tem
sido valorizada. Os pacientes em tratamento apresentam uma morbidade sistêmica que reflete em alterações
na cavidade bucal, debilitando o indivíduo e diminuindo a sua qualidade de vida. A carência de atendimento
odontológico em pacientes hospitalizados é uma realidade em todo o País. Este relato visa reforçar a
importância do Cirurgião-Dentista e dos acadêmicos de odontologia na atuação hospitalar através de ações
de promoção e prevenção em saúde e instruções de higiene oral.

DESENVOLVIMENTO:
Atividades semanais são desenvolvidas pela equipe do projeto de extensão “Atenção à saúde bucal de
pacientes hospitalizados: uma abordagem multidisciplinar”, incluindo ações preventivas e de educação em
saúde bucal, diagnóstico de lesões bucais e tratamentos paliativos em saúde bucal visando a promoção de
saúde e contribuindo na melhora e/ou na amenização das condições sistêmicas dos pacientes oncológicos,
diminuindo infecções respiratórias, uso antibióticos sistêmicos, prolongando a saúde e melhorando o
conforto, através da hidratação e higienização bucal. O trabalho está sendo realizado no Hospital da Cidade
do município de Passo Fundo-RS. Até o momento foram atendidos 27 pacientes, apresentando neoplasia de

estômago, linfomas cervicais, neoplasia maligna de próstata, neoplasia de intestino (mais frequente), câncer
de mama, neoplasias de meninges cerebrais. Os pacientes e/ou responsáveis são esclarecidos sobre o trabalho
a ser desenvolvido pela equipe de saúde e devem consentir, através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em receber o tratamento oferecido. Durante o período de março
a setembro de 2015 os acadêmicos do curso de odontologia da Universidade de Passo Fundo têm vivenciado
estas ações, juntamente com a equipe hospitalar, contribuindo para a vivência da prática interprofissional na
área da saúde. Os resultados observados até o momento, relatam que todos os pacientes possuem dificuldade
de higienização possuindo vários aspectos que dificultam a capacidade de apresentar qualidade bucal
saudável. Constatou ainda que 44% possuem algum tipo de lesão na cavidade oral e 88% não receberam
nenhum tipo de instrução de higiene oral no ambiente hospitalar.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
A experiência vivenciada está sendo muito significativa, peculiar e muito satisfatória, ampliando o
conhecimento obtido perante situações vividas no ambiente hospitalar, contribuindo para a formação de um
profissional integral e com visão multiprofissional da sua atuação em saúde, e assim promovendo o bemestar geral do paciente.

REFERÊNCIAS
LOBO, L. G.; MARTINS, G. B. Consequências da Radioterapia na Região de Cabeça e Pescoço: Uma
Revisão da Literatura, Bahia, Volume 50, N°4, 2009.

VIEIRA, D. L.; LEITE, A. F.; MELO, N. S.; FIGUEIREDO, P. T. S.; Tratamento odontológico em pacientes
oncológicos. Oral Sci. Brasília, vol. 4, nº 2, p. 37-42 jul/dez. 2012.

ARAÚJO, S. S. C.; PADILHA, D. M. P.; BALDISSEROTTO, J.; Saúde Bucal e Qualidade de Vida em
Pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço, Porto Alegre, v. 48, n. 1/3, p. 73-76, jan/dez. 2007.

ANEXOS

29,63% :pacientes que sofreram algum tipo de lesão
11,11% : pacientes com câncer de intestino
59,26% não receberam nenhum tipo de instrução
22,22%:pacientes que fazem uso de algum tipo de prótese

