ISSN 1678-1740
http://ulbratorres.com.br/revista/
Torres, Vol. II - Dezembro, 2016 - Dossiê Anais de Eventos ULBRA Torres
Submetido em: Jul/Ago/Set, 2016
Aceito em: Out/2016
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE BUCAL EM
PACIENTES ONCOLÓGICOS
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Resumo
De uma forma geral, os pacientes oncológicos apresentam necessidades
odontológicas significativas que necessitam atendimento prévio à oncoterapia.
O tratamento odontológico é importante a fim de eliminar ou estabilizar as
condições bucais para minimizar a infecção local e sistêmica, durante e após o
tratamento do câncer, bem como, acompanhar possíveis sequelas resultantes
do tratamento oncoterápico. As neoplasias são a segunda causa de mortes por
doença no mundo, sendo que vários aspectos como diagnóstico precoce e
meios de reabilitação, são imprescindíveis no incentivo à luta contra esta
patologia. A qualidade de vida é o resultado da combinação de fatores
subjetivos, como o grau de satisfação geral de um indivíduo com a própria vida
e de fatores objetivos, como o bem estar material, boas relações familiares,
disposição para o tratamento oncológico, ou seja, junção de fatores somados
que proporcionam tranquilidade, confiança, segurança e bem-estar. Esta
pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade de vida de pacientes
portadores de câncer, que estão em tratamento oncológico no Hospital Santa
Casa de Misericórdia, município de Porto Alegre/RS. A pesquisa será feita
através de um estudo descritivo transversal. Para a coleta de dados será feita a
anamnese geral do paciente e preenchida a ficha de observação da cavidade
bucal, o exame será feito por dois examinadores e dois auxiliares. Para avaliar
a qualidade de vida, será aplicado um questionário contendo perguntas abertas
e fechadas sobre percepção e representação social de saúde e de felicidade.
Esta percepção será medida pela escala de qualidade de vida. A amostra será
constituída de 100 pacientes, e todos os convidados para participar da
pesquisa, após explicações sobre os objetivos e metodologia da mesma,
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assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise do estudo
se dará por estatística descritiva (porcentagem e frequência).
Palavras-Chave: Qualidade de vida; Oncologia; Saúde bucal.

