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RESUMO 

Cuidados Paliativos são definidos como abordagens que promovem a qualidade de 

vida de pacientes, e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade 

da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento. Para tanto, é necessária uma 

identificação precoce, avaliação e tratamento de sintomas e outros problemas que podem 

ser de natureza física, psicossocial e espiritual. É essencial que os profissionais 

responsáveis pelos Cuidados Paliativos estejam bem informados sobre a doença para 

conseguir orientar e apoiar tanto o paciente quanto a sua família, assim, destaca-se a 

importância da equipe multiprofissional, a fim de atender as necessidades destes durante a 

doença e após a morte. A presença de cirurgiões-dentistas na equipe multiprofissional é 

fundamental, uma vez que um número significativo de pacientes que recebem Cuidados 

Paliativos apresenta alguma sintomatologia bucal. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

explanar sobre a realização de Cuidados Paliativos na Odontologia. Estes visam 

proporcionar conforto aos pacientes, visto que procedimentos simples de saúde bucal a 

exemplo da higienização de dentes e mucosa e, sobretudo, a hidratação bucal e labial, faz 

com que o paciente sinta-se mais confortável, proporcionando bem-estar e, com isso, 

melhorando sua qualidade de vida.  
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