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Introdução: O projeto “Estendendo Sorrisos” é uma atividade de Extensão da Faculdade de
Odontologia  da  Universidade  Federal  do  Amazonas  (FAO/UFAM)  em  conjunto  com  a
Fundação  Centro  de  Controle  de  Oncologia  do  Estado  do  Amazonas  (FCECON).  As
evidências mostram que a saúde bucal pode ser prejudicada pelo tratamento oncológico.
Neste contexto, é dada uma atenção diferenciada as infecções periodontais que podem se
agravar durante o tratamento do câncer.  Por sua vez,  uma associação entre a doença
periodontal e câncer tem sido proposta baseada na resposta imunoinflamatória, que é fator
comum para ambas as condições. Desta forma, se estabelece a plausibilidade biológica para
que a doença periodontal possa influenciar o início, a progressão e o tratamento do câncer,
tornando esta relação uma via de mão dupla. Frente a estas evidências, o preparo da boca
antes do inicio do tratamento contra o câncer ganha relevância e se faz necessário. Com o
objetivo de adequar a cavidade oral do paciente para o tratamento oncológico eliminando os
focos de infecções, este projeto de extensão oferece tratamento periodontal para pacientes
com diagnóstico de qualquer tipo de câncer que sejam usuários dos serviços da FCECON. O
Atendimento oferecido visa a prevenção (palestras educativas) e o controle das doenças
periodontais por meio de terapia periodontal básica (raspagem e alisamento radicular) para
em seguida os pacientes serem submetidos à Terapia Periodontal de Suporte por meio de
controles periódicos. O Objetivo deste trabalho é divulgar o Projeto de Extensão “Estendo
Sorrisos” afim de que um maior número de usuários tenha acesso aos seus serviços e
divulgar evidências cientificas sobre o papel da doença periodontal no inicio progressão e
tratamento do câncer.
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