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Introdução: Pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço
recebem altas doses de radiação que muitas vezes incluem áreas extensas nos
maxilares e glândulas salivares. Como consequência, efeitos adversos podem aparecer
tais como mucosite, hipossalivação, xerostomia, alteração do paladar, trismo,
radiodermite, osteorradionecrose, infecções, cárie e doença periodontal. Complicações
devido ao tratamento oncológico podem causar um grande impacto na qualidade de
vida dos pacientes e aumento no custo do tratamento. É reconhecido a importância do
dentista no acompanhamento antes, durante e após o tratamento oncológico. Objetivo:
O objetivo desse trabalho foi apresentar como o dentista pode atuar minimizando e/ou
tratando os efeitos colaterais oriundos do tratamento radioterápico Metodologia:
Realizado uma revisão bibliográfica desse assunto, abordando as palavras chaves:
oncologia, radioterapia, quimioterapia, efeitos adversos do tratamento oncológico,
câncer em região de cabeça e pescoço e tratamento odontológico. Foi realizado uma
busca bibliográfica nos idiomas português e inglês, nos últimos 5 anos. Os artigos
selecionados foram lidos por todos os participantes e um levantamento de todos os
efeitos adversos e suas abordagens foram compilados. Resultados: Foram encontrados
10 artigos que relatavam o assunto referente a busca. Esses artigos trouxeram todos os
aspectos que o dentista deverá abordar no tratamento odontológico desses pacientes
durante o acompanhamento dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço.
Foram extraídos os efeitos colaterais e seus respectivos tratamentos pelo dentista,
mostrando a importância do cirurgião dentista dentro de uma abordagem
multidisciplinar ao paciente oncológico.
 Conclusão: Pacientes submetidos à quimioterapia e/ou radioterapia são susceptíveis a
apresentarem manifestações bucais, o que reforça a necessidade da participação do
dentista na equipe multiprofissional que acompanha esses pacientes, melhorando a
saúde geral dos pacientes o que pode impactar positivamente na sua qualidade de vida.
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