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Objetivos

 Adequação dos hábitos e comportamentos

relacionados a saúde bucal.

Ações educativas em saúde bucal.

Diagnóstico e prevenção de possíveis manifestações

e doenças bucais.

Contextualização

O Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) tornou-se um

método amplamente utilizado no tratamento de doenças hematológicas

malignas e de falência medular. Entende-se que uma avaliação odonto-

estomatológica prévia ao TCTH pode identificar problemas potenciais e

orientar o paciente e demais profissionais envolvidos no transplante sobre

a importância do cuidado com a saúde bucal destes pacientes.

Metodologia

Realização de entrevista (anamnese, fig. 1), exame clínico, registro de informações de saúde bucal no prontuário médico e implantação de

prontuário eletrônico (fig. 2), entrega de kit odontológico infantil com escova, pasta e fio dental, educação em higiene bucal, realização de exame

de citologia esfoliativa da mucosa oral, aplicação de laserterapía em pacientes portadores de mucosite (fig 5) e encaminhamento de pacientes

com necessidades imediatas de tratamento para a clínica odontológica da UFPR

Adequação das recomendações em saúde bucal entre a equipe odontológica e as recomendações dos demais profissionais da saúde

As ações previstas não são seqüenciais mas sim dinâmicas, permitindo contínua adaptação através de reuniões periódicas com a equipe do

ambulatório e unidade de internação do TMO e demais participantes do projeto.

Resultados esperados

Espera-se promover e aumentar o acesso à saúde bucal para os pacientes do TMO garantindo aos mesmos a reflexão e o desenvolvimento de uma

cultura de auto-cuidado em saúde. Planeja-se ainda a elaboração de materiais educativos, a consolidação das colaborações entre ao Curso de

Odontologia e o Serviço de TMO da UFPR bem como garantir vivência para o aluno de graduação em Odontologia no ambiente hospitalar.

Fig. 1: Ficha clínica desenvolvida para o projeto Fig. 3: Língua saburrosa durante a internação.

Fig. 4:  Cárie extensa  (pré-TCTH)

Fig.2: Prontuário eletrônico  “Estomato Web”

Fig.5: Laser de baixa potência em mucosite Fig. 6: Inflamação gengival (pós-TMO)
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