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Justificativa: O câncer é uma importante causa de morbimortalidade em todo o
mundo, independentemente do nível de desenvolvimento humano. Especialmente o
câncer de boca está entre as 10 principais incidências de câncer no mundo e, apesar
dos progressos alcançados pelas pesquisas, a qualidade da sobrevida não melhorou
significativamente nos últimos anos, representando um desafio contínuo para a
ciência. O tratamento oncológico pode gerar inúmeros agravos na saúde bucal, sendo
fundamental a realização de atendimento odontológico dos pacientes oncológicos
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida durante esse tratamento e reduzir
sequelas durante e após a sua finalização. Objetivo: Este projeto de extensão se
propõe à oferecer cuidados odontológicos preventivos, curativos e reabilitadores à
pacientes oncológicos, visando o estabelecimento de um modelo integrado de
atendimento odontológico de adultos e crianças portadores de câncer submetidos a
tratamento quimioterápico, cirúrgico e/ou radioterápico. Oferecer aos alunos de
graduação e cirurgiões-dentistas a experiência no atendimento odontológico do
paciente oncológico através de uma atualização baseada na integralidade do
atendimento e seguindo os protocolos mundiais de manejo odontológico do paciente
em tratamento oncológico. Metodologia: Os participantes realizam o suporte
odontológico de pacientes antes, durante e a pós o tratamento oncológico,
estabelecendo plano de tratamento com objetivo de remover possíveis focos
infecciosos e traumáticos nestes pacientes, visando prevenir, diagnosticar e tratar
complicações agudas e tardias da quimioterapia e radioterapia. Além dos tratamentos
curativos, o projeto também visa os tratamentos preventivos e de orientação dos
pacientes, familiares e/ou cuidadores sobre os possíveis efeitos bucais do tratamento
oncológico a ser realizado pelo paciente e medidas para evitá-los e/ou minimizá-los.
Resultados: Em 2019 o projeto contou com 13 alunos envolvidos (graduação e pósgraduação), realizando o tratamento de 24 pacientes. Foram realizados
procedimentos de exodontia, endodontia, tratamentos periodontal e restauradores,
além de orientação de higiene bucal.

