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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Câncer é um conjunto de
doenças que pode ser definido como a multiplicação e o crescimento de células de
maneiras desordenadas, que pode ou não invadir outras células e tecidos, diferentes dos
de origem. Evidencia-se
se por uma perda do controle dos mecanismos
mecanismos responsáveis pela
divisão celular e por essa possível capacidade de se difundir e invadir outras estruturas
corporais (ASSIS, et al., 2007).
2007).As
As neoplasias são a segunda causa de morte por doença
no mundo, tornando-se
se um grave problema de saúde pública. As modalidades de
tratamento das neoplasias malignas mais comuns são: cirurgia, radioterapia e
quimioterapia, sendo que esses tratamentos podem causar um nível elevado de
toxicidade celular, gerando severas e agudas complicações orais (FERREIRA, et al.,
2011).O
O caminhar conjunto das diversas especialidades na área da saúde é demandado
demandado,
e em especial ao paciente oncológico, tendo em vista que, atualmente as atuações
interdisciplinares e equipes multiprofissionais, são consideradas as mais adequadas para
atenção
o integral em indivíduos e na população(ASSIS,
população
et al., 2007).O
O cirurgião dentista
é o profissional apto a realizar os cuidados relacionados com a saúde bucal e prevenção
de afecções orais, além de serem de grande importância nos períodos pré, trans e pós
póstratamento
ratamento oncológico. É de fundamental importância que todos os pacientes
oncológicos sejam examinados pelo cirurgião-dentista
cirurgião dentista logo após terem a doença
diagnosticada, para que o tratamento odontológico anteceda, preferencialmente, o
oncológico. A sintomatologia das manifestações orais causadas pelo tratamento anti
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neoplásico, traz graves conseqüências para a qualidade de vida do paciente, podendo
exigir interrupção parcial ou completa do tratamento. Infelizmente, existe ainda uma
parcela de pacientes portadores de neoplasias que não possui assistência odontológica
durante a terapia oncológica, principalmente, devido a uma fraca interdisciplinaridade
entre odontologia e medicina. Diante disto, esta pesquisa visa avaliar um questionário
sobre a percepção dos médicos oncologistas acerca do papel do cirurgião-dentista na
prevenção, durante e pós tratamento oncológico, bem como se as manifestações bucais
subseqüentes ao tratamento oncológico são consideradas importantes pelos médicos
oncologistas; se estes pacientes são adequadamente encaminhados para o tratamento
odontológico, com a finalidade de contribuir para avaliação e discussão sobre a
interdisciplinaridade entre medicina e odontologia em relação à saúde bucal e
manifestações orais dos pacientes submetidos à terapia anti neoplásica. MATERIAS E
MÉTODOS: O presente estudo será realizado através da avaliação do conteúdo e de
face de um questionário na área de oncologia e odontologia, através de um instrumento
de análise, atribuído pela escala de Likert. O projeto será submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Para realização desta pesquisa,
os participantes, dentistas com especialização em Odontologia Hospitalar, irão analisar
um questionário já formulado, por uma acadêmica de Odontologia e uma professora
especialista nesta área. Os participantes receberão um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e o questionário para a devida avaliação. Todos os dados
numéricos obtidos no estudo serão analisados com o auxílio do programa Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS versão 22.0 (SPSS Inc, Chicago, IL).Em
relação às respostas provenientes das perguntas presentes no instrumento de avaliação,
as mesmas serão tabuladas e avaliadas individualmente através da apresentação dos
resultados na presença de tabelas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Verificando os
resultados obtidos, a análise estatística, e a construção do banco de dados se dará por
variáveis quantitativas, feita no teste Qui-quadrado com nível de significância de 5% (P
≤ 0,05) e índice de confiabilidade de 95%. CONCLUSÃO: A conclusão deste estudo
irá se basear nos resultados obtidos após aplicação do questionário e tabulação dos
dados, e pretende contribuir para discussão sobre a interdisciplinaridade entre medicina
e odontologia em relação à saúde bucal e tratamento integral dos pacientes oncológicos.
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