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RESUMO: O objetivo geral deste trabalho é promover melhora na qualidade de vida de pacientes adultos 
portadores de câncer atendidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) através de 
procedimentos odontológicos preventivos e restauradores (sempre que estes se fizerem necessários), 
contribuindo para melhorar a auto-estima e ajudando a fortalecer a confiança no sucesso do tratamento 
contra o câncer. Têm-se como objetivos específicos: (i) prover conhecimento técnico científico aos alunos 
de terceiro e quarto ano de Odontologia no atendimento a pacientes portadores de câncer; (ii) preparar os 
alunos de Odontologia para o trabalho multi-profissional visando à promoção de saúde dos pacientes; (iii) 
contribuir para o exercício da responsabilidade social do Cesumar ao promover melhor qualidade de vida 
através da prestação de atendimento odontológico a uma população que não tem esta cobertura como 
rotina. As alunas irão semanalmente a RFCC para oferecer tratamento odontológico aos adultos que 
estiverem sendo atendidos na ocasião. A RFCC possui cerca de 15 leitos, portanto será oferecido 
acompanhamento odontológico a todos os pacientes que estiverem presentes já que eles podem 
permanecer na RFCC por semanas ou meses. Serão feitas orientações sobre promoção de saúde bucal 
(abordando temas como alimentação saudável, métodos de higiene bucal) de forma coletiva e individual 
para todos aqueles que demonstrarem interesse em participar. Serão realizados exames intra-bucais e, 
caso seja detectada alguma necessidade curativa, o paciente será encaminhado para o atendimento 
odontológico na Clínica Integrada do Cesumar (que funciona às segundas, quintas e sextas-feiras na parte 
da manhã). Serão realizadas consultas para acompanhamento quanto a possíveis efeitos na cavidade bucal 
gerados pelo tratamento contra o câncer de forma a poder oferecer um adequado tratamento com a 
finalidade de minimizar seus efeitos. As impressões dos pacientes submetidos ao tratamento e pesquisa, e 
também da equipe multidisciplinar da Rede Feminina de Combate ao Câncer, serão colhidas de forma a 
melhorar o tratamento oferecido e, talvez, ampliá-lo para outras entidades que prestam assistência a 
pacientes oncológicos. O resultado esperado com este trabalho é a melhora na qualidade de vida dos 
pacientes oncológicos através da melhora nas condições de saúde bucal.  
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