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Introdução: O tratamento oncológico em região de cabeça e pescoço provoca reações
adversas diminuindo a qualidade de vida do paciente e podendo levar a interrupção da
terapêutica oncológica.  Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a importância
e os benefícios da participação do Cirurgião Dentista antes, durante e depois do
tratamento oncológico, através de uma revisão de literatura, destacando o papel desse
profissional na equipe multidisciplinar,  Metodologia: Foi realizado uma revisão da
literatura, nos últimos 05 anos, utilizando as palavras chave: Dentista; Radioterapia;
Quimioterapia; Efeitos Adversos; Qualidade de vida no site BVS (BIREME), nos
idiomas português e inglês. Foram considerados critérios de exclusão artigos que não
relatavam a importância do dentista para pacientes oncológicos Resultados: Foram
selecionados um total de 90 artigos, sendo que 40 deles foram exluídos; trabalhando no
final com 50 artigos. A quimioterapia e a radioterapia atuam em tecidos neoplásicos e
também células sadias provocando, desta forma, efeitos colaterais. Tais reações,
podem levar a pausa no tratamento, aumentando o tempo de internação, o custo e
também a diminuição da qualidade de vida do paciente devido aos desconfortos
gerados como dor, limitação da fala, ardência, xerostomia e desnutrição. O Cirurgião
Dentista é capaz de atuar para prevenir ou atenuar as lesões que se manifestam na
região oral, atuando na mucosite e candidíase, intercorrências comuns durante a
terapêutica oncológica. Além disso, uma previa avaliação da saúde bucal pode
aumentar as chances de o tratamento acontecer sem intercorrências, possibilitando
detectar se existem procedimentos que devem ser realizados antes do início da
medicação oncológica, removendo possíveis processos infecciosos que podem
agudizar durante o período de baixa imunológica levando ao desenvolvimento de uma
infecção sistêmica e ainda, diminuindo as chances de o indivíduo desenvolver algo
mais grave como a osteorradionecrose. Conclusão: Conclui-se que o acompanhamento
do Cirurgião Dentista é efetivo, apresentando melhora na qualidade de vida dos
pacientes antes, durante e após as terapias antineoplásicas. 
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