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Os cuidados relacionados com a saúde bucal são de grande importância
nos períodos pré, trans e pós-tratamento oncológico. Esta ação se propõe
à oferecer cuidados odontológicos preventivos, curativos e reabilitadores
à pacientes oncológicos. O projeto visa 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. Os participantes irão realizar o suportes
odontológico de pacientes antes, durante e a pós o tratamento
oncológico, estabelecendo plano de tratamento com objetivo de remover
possíveis focos infecciosos e traumáticos nos pacientes que se preparam
para o tratamento; durante e após o tratamento oncológico 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.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. Dentre as modalidades terapêuticas estão
cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou associação entre elas, podendo
resultar em agravos como mucosite, infecções, disgeusia, disfagia,
xerostomia, doença periodontal, cárie de radiação, osteorradionecrose e
trismo. Muitos desses casos podem ser amenizados ou evitados com a
atuação de uma equipe odontológica interdisciplinar. A relevância de
desenvolver um curso de extensão que visa o atendimento de pacientes
em tratamento oncológico reside na importância de formar profissionais
mais capacitados para lidar com pacientes portadores de uma doença
crônica, como o câncer. As atividades do projeto são realizadas na
faculdade de odontologia da UFRGS (FO-UFRGS), sendo as atividades
práticas (atendimento ao paciente) desenvolvidas dentro do Hospital de
Ensino Odontológico (HEO) às quartas-feiras no turno da tarde.


