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RESUMO: Pacientes oncológicos pediátricos apresentam necessidade de tratamento odontológico antes e 
durante a terapia do câncer, pois tanto a quimioterapia quanto aradioterapia, podem causar alterações nos tecidos 
sadios da cavidade oral. O objetivo geral deste projeto é identificar lesões e alterações bucais em pacientes 
pediátricos oncológicos cadastrados na Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Maringá/PR e aplicar 
métodos de atenção primária e curativa que se fizerem necessários, contribuindo para melhorar a qualidade de 
vida destes pacientes. A RFCC é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, que atende pessoas (crianças, 
jovens e adultos) em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo Câncer. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento deste projeto serão visitas domiciliares a pacientes onco-pediátricos, nas quais será 
feitoatendimento primário (prevenção) e exames paraaveriguar a necessidade de tratamento odontológico. 
Quando for verificada a necessidade de tratamento curativo, os pacientes serão orientados a comparecer à Clínica 
do Bebê doUniCesumar.Para averiguar a percepção dos pais/responsáveis e das crianças sobre os benefícios 
para a melhoria da qualidade de vida que o projeto proporcionou será aplicado ao final do projeto um 
questionário.Os dados serão analisados qualitativamente. Os resultados esperados ao final deste projeto são: a 
identificação precoce, a prevenção e o tratamento das lesões e alterações em pacientes onco-pediátricos e 
contribuição para a promoção da qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tema deste projeto é o suporte odontológico aos pacientes onco-pediátricos cadastrados na RFCC no 
município de Maringá. Para o desenvolvimento deste tema o problema da pesquisa a ser investigado partirá do 
seguinte questionamento: Quais são as lesões e alterações bucais encontradas nos pacientes onco-pediátricos 
cadastrados na Rede Feminina de Combate ao Câncer em Maringá-PR? 

A motivação para o desenvolvimento deste tema partiu do interesse em pesquisar na teoria e na prática a 
inter-relação da Odontologia com outras áreas da saúde e conhecer quais são as lesões e alterações bucais 
nestes pacientes. 

O projeto tem como objetivo Identificar lesões e alterações bucais em pacientes pediátricos oncológicos 
cadastrados na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá/PR e aplicar métodos de atenção primária e 
curativa que se fizerem necessários, contribuindo para melhorar a qualidade de vida destes pacientes. 

 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto serão visitas domiciliares a pacientes onco-
pediátricos cadastrados na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá-PR, nas quais será 
feitoatendimento primário (prevenção) e exames para averiguar a necessidade de tratamento odontológico. 
Quando for verificada a necessidade de tratamento curativo, os pacientes serão orientados a comparecer à Clínica 
do Bebê da UniCesumar. Para identificar as lesões e alterações bucais os dados serão coletados por meio de 
entrevista de anamnese. Para averiguar a percepção dos pais/responsáveis e das crianças sobre os benefícios 
para a melhoria da qualidade de vida que o projeto proporcionou será aplicado ao final do projeto um questionário. 
Os dados serão analisados qualitativamente. 
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Os resultados esperados ao final deste projeto são: a identificação, prevenção e tratamento das lesões e 

alterações em pacientes onco-pediátricos e contribuição para a promoção da qualidade de vida destes pacientes. 
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