
Ambulatório de Odontologia Oncológica:
Onco-hematologia - ano 2018

Coordenadora: Etiene de Andrade Munhoz
E-mail institucional: etiene.munhoz@ufsc.br
Área temática do projeto: Saúde
Público Alvo: pacientes internados pela onco-hematologia e
pacientes em fase pré, trans e pós terapia antineoplásica
Número de beneficiários: 60 pessoas
Número de alunos de graduação envolvidos no projeto: 9 alunos

A odontologia hospitalar pode ser definida
como o conjunto de ações preventivas, diagnósti-
cas, terapêuticas e paliativas em saúde bucal, exe-
cutadas em um ambiente hospitalar, com objetivo
de atendimento ao paciente em nível terciário.

O objetivo deste prometo é oferecer suporte
odontológico ao paciente com doenças onco-he-
matológicas em fases pré-, trans- e pós terapia
antineoplásica. Este projeto busca preencher uma
lacuna na formação de graduandos, pós-graduan-
dos e profissionais capacitando-os para atuação
na Área de Odontologia Hospitalar, com benefício
direto no tratamento, recuperação e qualidade de
vida de pacientes com diagnóstico de doenças
onco-hematológicas, integrando a Odontologia a
Equipe Multiprofissional Hospitalar.

Participam da atividade alunos de graduação
bolsistas e voluntários de diversas fases do curso
de Odontologia e residentes da Residência Inte-
grada Multiprofissional em Saúde - Odontologia
em Alta Complexidade do HU. As atividades clíni-
cas ocorrem semanalmente, todas as terças-fei-
ras, no período matutino. A rotina de atendimento
odontológico inicia com a visita ao leito de pacien-
tes internados. Os procedimentos odontológicos
serão realizados no Núcleo de Odontologia Hos-
pitalar do HU ou no leito quando o paciente não
tiver condições de locomoção. Semanalmente
são realizados estudos de casos e discussão de
artigos. Cada caso clínico é discutido e avaliado
em conjunto com a equipe de Onco-Hematologia.

Resultados esperados
Espera-se que ocorra um aumento na

produtividade dos serviços odontológicos
preventivos e curativos já prestados no
último ano pela equipe de trabalho. Além
disso, a atuação do cirurgião-dentista no
contexto hospitalar visa minimizar a pre-
sença de complicações bucais, contribui
com a melhora da qualidade de vida do pa-
ciente, além de diminuir os gastos públicos
hospitalares com a presença desse serviço.
Também espera-se preencher essa lacuna
na formação de graduandos, pós-gradu-
andos e profissionais capacitando-os para
atuação na Área de Odontologia Hospitalar.
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