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A odontopediatria é uma área de extrema importância no tratamento e prevenção de doenças 

bucais na infância, porém muitas crianças apresentam comportamento não colaborativo o que 

se faz necessário o uso de tecnicas e manejos adequados para uma melhor aborgabem devido 

à necessidade de conquistar a confiança da criança buscando assim um atentimento 

satisfatório e sem dificuldades na realização dos procedimentos. Mas quando esses pacientes 

estão em âmbito hospitalar com alguma neoplasia é preciso ter mais cuidado ainda, devido ela 

ja estar com o psicologico desestruturado, em uma luta intensa pela vida, a higienização bucal 

acaba deficiente e até mesmo esquecida dentro dos hospitais acarretando mais problemas 

sistêmicos e infecções recorrentes, e consequentemente o aumento na dosagem dos 

medicamentos, mais tempo internado e menos qualidade de vida ao paciente. O tratamento 

para o cancêr é agressivo por motivo de suas altas toxidades na quimioterapia e radioterapia 

além da destruicão das celulas benignas da mucosa bucal, aftas, sangramentos gengivais o que 

levará o paciente a não se alimentar corretamente debilitando ainda mais a saúde da criança e 

difultando mais o tratamento neoplasico. Diante do contexto apresentado, o estudo traz  como 

objetivo analisar como a literatura eletrônica indexada tem abordado a odontologia pediatrica 

no contexto oncológico. Será um estudo de revisão de literatura integrativa em que serão 

utilizadas as bases de dados das  bibliotecas : Scientific Electronic Library Online e Biblioteca 

Virtual em Saúde, sendo utilizados os descritores: assistência hospitar, oncológia e 

odontopediatria dentro do recorte temporal de 2015 a maio de 2020. Como critérios de 

inclusão: textos disponíveis na íntegra, em português e que abordem estudos em humanos, 

serão excluídos os a documentos eu não contemplarem os critérios de inclusão. A pesquisa é 

relevante por possibilitar novas reflexões sobre a tematica, assim como, despertar 

profissionais da área quanto as questões oncologicas e sua devida importância no contexto da 

odontopediatria. Salientando o quanto sua intervencão tem um efeito benéfico na vida dos 

pacientes que estão em tratamento contra neoplasias 

 

Palavras-chave: Odontologia. Cancêr. Pediatria. 

 

 


