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RESUMO

Para avaliação do conhecimento sobre a saúde bucal de cuidadores de
menores em tratamento antineoplásico, bem como para quantificar e
qualificar as manifestações clínicas bucais constatadas no tratamento, 34
responsáveis de crianças com até 12 anos de idade em tratamento na
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas
responderam a um questionário acerca do perfil sociodemográfico e
econômico dos cuidadores e das crianças, para análise dos cuidados
bucais realizados nestes pacientes, instrumentos utilizados na
higienização e as principais manifestações clínicas bucais observadas nos
menores. Baseado nos resultados obtidos, o diagnóstico mais prevalente
foi o osteossarcoma (17,6%) seguido pelo neuroblastoma (14,7%), em
76,6% dos casos, os cuidadores realizavam a higiene oral da criança,
utilizando como instrumento escova e dentifrício (61,8%) e não
receberam instrução de higiene bucal da equipe (61,8%). Segundo o
relato dos cuidadores, 23,5% das crianças apresentaram manifestações
clínicas bucais durante o tratamento, sendo mais prevalentes os enjoos
(67,6%) e vômitos (64,7%), não foi observada diferença estatisticamente
significativa entre os conhecimentos dos responsáveis acerca das
manifestações clínicas apresentadas por seus filhos (p>0,05). Pôde-se
concluir que os conhecimentos e práticas em saúde bucal dos cuidadores
é escasso, bem como as instruções de higiene bucal repassadas pela
equipe multiprofissional, o encaminhamento do paciente ao Cirurgião-
Dentista antes e durante o tratamento quimioterápico não é uma prática
frequente sendo necessário a presença deste profissional na equipe de
saúde para o correto manejo das complicações orais decorrentes do
tratamento, além de, oferecer instruções de prevenção de saúde bucal
aos pacientes oncológicos.
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