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                                                 RESUMO 

 

As neoplasias de cabeça e pescoço apresentam grande incidência mundial, 
sendo considerado um problema de saúde pública. O diagnóstico tardio dos 
carcinomas ainda é uma realidade presente, implicando em terapias agressivas 
como a radioterapia. Esta terapia antineoplásica pode causar diversos efeitos 
colateral tais como: mucosite, dificuldade de deglutição, alteração ou perda do 
paladar, xerostomia, trismo, cárie de radiação, osteorradionecrose, alterações 
do ligamento periodontal e infecções oportunistas. O paciente oncológico em 
tratamento para o câncer de cabeça e pescoço necessitada de uma equipe 
multidisciplinar, sendo o cirurgião-dentista essencial durante o tratamento, pois 
auxilia no diagnóstico dessas patologias, bem como realiza intervenções com o 
intuito de diminuir e prevenir possíveis efeitos colaterais do tratamento, 
garantindo ao paciente maior chance de êxito com a terapia assim como 
melhor qualidade de vida.  

Palavras-chave: Câncer de cabeça e pescoço, Consequências bucais, 
Radioterapia. 
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                                                 ABSTRACT 

 

Cancers of the head and neck have major global implications, is considered a 
public health problem. The late diagnosis of carcinomas is still a present reality, 
implying aggressive therapies such as radiation therapy. This antineoplastic 
therapy can cause several side effects such as mucositis, difficulty swallowing, 
change or loss of taste, xerostomia, trismus, radiation caries, 
osteoradionecrosis, changes in periodontal ligament and opportunistic 
infections. The cancer patients undergoing treatment for cancer of the head and 
neck in need of a multidisciplinary team, and the essential dentist during 
treatment, as it helps in the diagnosis of these diseases, as well as conducts 
interventions in order to reduce and prevent possible side effects of treatment, 
ensuring the patient a greater chance of success with therapy as well as better 
quality of life.  

Keywords: Cancer of the head and neck, oral Consequences, Radiotherapy. 
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TNF-a – Fator-a de necrose tumoral  
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1 Introdução 

O envelhecimento da população junto da exposição prolongada aos fatores 

cancerígenos repercute na ocorrência de um número maior de casos de câncer 

presentes atualmente. Câncer é a dominação dada a um conjunto de doenças 

que tem em comum o crescimento desordenado de células que atacam tecidos 

e órgãos, espalhando-se para outras regiões do corpo. (BRASIL, MINISTÉRIO 

DA SÁUDE) 

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do 

organismo humano, portanto o câncer que se inicia tem tecido epitelial é 

chamado de carcinoma e em tecido conjuntivo como o osso, músculo ou 

cartilagem são chamados de sarcoma, ou também tumor líquido como é o caso 

das leucemias. (KROETZ E CZLUSNIAK, 2003) 

Atualmente ocorrem mais de oito milhões de casos de câncer no mundo, no 

qual aproximadamente 212 mil originam-se na cavidade bucal. O câncer de 

cabeça e pescoço tem prevalência em homens de meia idade tabagistas e com 

higiene oral precária. (SERA, ET AL., 2013) 

A neoplasia maligna com maior prevalência na região de cabeça e pescoço é o 

carcinoma de células epiteliais, com origem no epitélio de revestimento da 

mucosa bucal, sendo responsável por cerca de 95% das ocorrências dessa 

malignidade. No Brasil a boca representa a quinta localização de maior 

incidência de câncer em homens e a sétima em mulheres. (SIMÕES, ET AL., 

2011) 

O principal fator etiológico para o desenvolvimento do câncer na região de 

cabeça e pescoço é a combinação de tabaco e álcool, além de fatores 

químicos, sintéticos ou naturais. A idade média de aparecimento dessas 

neoplasias é em torno dos 64 anos, porém nos últimos anos vem aumentando 

o índice dessa patologia em pacientes jovens não etilistas e nem tabagistas, 

reforçando assim como fator etiológico a predisposição e a suscetibilidade 

genética. (COLOMBO E RAHAL, 2008) 

As condutas terapêuticas adotadas para o tratamento dos cânceres de cabeça 

e pescoço incluem a radioterapia, podendo ou não ser associada à 
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quimioterapia ou até mesmo a cirurgia. A terapia de radiação é um método 

aonde feixes de radiação corpusculares ou eletromagnéticos são empregados, 

tendo como resultado biológico da radiação a morte celular do tecido sadio e 

do tecido neoplásico. (SERA, ET AL., 2013) 

O índice de sobrevida de cinco anos mesmo com as atuais abordagens 

terapêuticas agressivas e multidisciplinares permanece inalterado, e somente 

30% a 40% conseguem atingir este índice. (COLOMBO E RAHAL, 2008) 

Os tratamentos antineoplásicos disponíveis atualmente não são capazes de 

diferenciar as células tumorais das células normais, sendo observando 

frequentemente alterações celulares que levam a complicações clínicas. 

(SIMÕES, ET AL., 2011) 

As complicações devido ao tratamento antineoplásico estão associadas a 

fatores como: número de frações, dose total da radioterapia, intervalo entre as 

sessões, tempo total de tratamento, e também a fatores relacionados aos 

pacientes como idade, fumo, índice de higiene oral e álcool. (BUENO, ET AL., 

2012) 

As manifestações clínicas mais comumente associadas à terapia de radiação 

na cavidade bucal são: mucosite, osteorradionecrose, xerostomia, cárie de 

radiação, trismo, infecções oportunistas, disfagia entre outras. (SIMÕES, ET 

AL., 2011) 

O cirurgião-dentista, deve estar presente na equipe multidisciplinar, e ter 

conhecimento amplo sobre todas as manifestações que a terapia de radiação 

causa no organismo, realizando tratamento odontológico previamente e 

posteriormente a radioterapia, otimizando o tratamento antineoplásico, 

garantindo assim melhor qualidade de vida ao paciente diante das 

adversidades que a radiação causa na cavidade bucal. (SERA, ET AL., 2013) 

A literatura preconiza vários protolocos odontológicos quando a conduta do 

cirurgião-dentista frente ao manejo do paciente oncológico irradiado na região 

de cabeça e pescoço, tendo assim o CD a importante função no diagnóstico 

em alguns casos, bem como no acompanhamento e tratamento das alterações 

bucais que se manifestaram diante da terapia de radiação. 
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Justifica-se, assim, a relevância deste estudo que tem por objetivo revisar na 

literatura as diferentes terapias odontológicas para estes pacientes, levando-se 

em consideração que muitos profissionais desconhecem as condutas que 

devem ser tomadas frente a tais pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Revisar na literatura as consequências bucais da radioterapia na região de 

cabeça e pescoço, apresentando também as terapias propostas dentro do 

atendimento odontológico para pacientes irradiados. 

2.2 Objetivos específicos 

Consolidar aos cirurgiões-dentistas os efeitos colaterais da radioterapia em 

região de cabeça e pescoço e sobre a importância de sua atuação em vários 

estágios deste tratamento. 

- Apresentar conhecimentos prévios das consequências bucais; 

-demonstrar a importância do cirurgião-dentista no tratamento de suporte do 

paciente irradiado em região de cabeça e pescoço; 

-estabelecimento de ordens terapêuticas no atendimento odontológico para 

pacientes que serão, foram ou estão em tratamento radioterápico; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Considerações iniciais (Câncer de cabeça e pescoço) 

Câncer é a denominação dada para um conjunto de mais de cem tipos de 

doenças com potencial invasivo e crescimento desordenado, pode-se originar 

por condições multifatoriais e ou fatores causais podendo agir em conjunto ou 

em sequência. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SÁUDE) 

O câncer de cabeça e pescoço ocupa a quinta posição em incidência mundial 

na lista das neoplasias malignas, sendo mais eminentes em homens do que 

em mulheres, considerado, portanto um problema de saúde pública em todo o 

mundo. Este teve uma prevalência mundial estimada de 300 mil novos casos e 

145 mil óbitos no ano de 2012, sendo que 80% dos casos ocorreram em países 

em desenvolvimento. E também há uma elevação do índice de 

desenvolvimento da doença de acordo com o aumento da idade, sendo 64 

anos a média de idade de apresentação dessa neoplasia. No Brasil estima-se 

que no ano de 2014 surgiram 11.280 novos casos de câncer de cabeça e 

pescoço em homens e 4.010 em mulheres para cada 100.000 mil habitantes 

com maior incidência nas regiões sudeste e nordeste do país. (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SÁUDE) 

As taxas de mortalidade por câncer da cavidade oral apresentam um declínio 

na maioria das populações masculinas, porém em mulheres esse 

comportamento ainda não pode ser observado, principalmente devido ao início 

do uso de tabaco. (DANIEL, ET AL., 2006; SANTOS², ET AL., 2010)  

Os fatores etiológicos predominantes para o desenvolvimento do câncer  bucal 

é o consumo de tabaco e álcool. A exposição a esses elementos parecem 

atuar com sinergismo, tendo risco de câncer mais pronunciado principalmente 

na região superior da laringe. Porém existem também outros cofatores tais 

como poluição ambiental, certas condições de trabalho associados a indústrias 

como metalúrgicas e petroquímicas, assim como a nutrição, a má dentição e a 

predisposição e suscetibilidade genética. Estudo tem demonstrado que a 

infecção por HPV (Human Papillomavirus) principalmente dos tipos 16 e 18, e 

Epstein Barr também são fatores predisponentes. (COLOMBO E RAHAL, 2009) 
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O principal tipo histológico de câncer de cabeça e pescoço é o Carcinoma de 

Células Escamosas, que corresponde cerca de 90% dos casos, onde seu 

desenvolvimento é um processo multipasso acompanhado por mudanças 

genéticas e epigenéticas, que inclui perda de heterozigozidade, inativação 

gênica por metilação e amplificação gênica. Enquanto os 10% restantes 

representam malignidades raras, sendo variantes de células escamosas, 

melanomas, linfomas, sarcomas, e também com origens odontogênicas. .  

(COLOMBO E RAHAL, 2009) 

Os sítios anatômicos atingidos por essas neoplasias são: cavidade oral, que 

compreende mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua, soalho de boca; 

faringe, que inclui; orofaringe, nasofaringe, hipofaringe; cavidade nasal e seios 

paranasais; laringe glótica e supraglótica; e glândulas. Ocorrendo em 40% na 

cavidade bucal; 15% na faringe e 25% na laringe, sendo o restante nos demais 

locais. (FREITAS, ET AL., 2012) 

Inicialmente as lesões de carcinomas bucais podem apresentar-se como uma 

alteração leucoplásica, eritroleucoplásica e na forma de pequenas ulceras, 

porém com a sua consequente evolução ocorre um crescimento exofítico ou 

endofítico, de base endurecida e com áreas necróticas. Quando atinge tecido 

ósseo, que são os casos mais avançados, o exame radiográfico poderá 

mostrar áreas radiolúcidas com margens mal definidas. O diagnostico só se 

torna conclusivo por meio de exames anatomopatológicos, uma vez que pode 

ser confundido com outras enfermidades bucais, como tuberculose, sífilis, e 

paracoccidioidomicose. (DANIEL. ET AL., 2006; BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SÁUDE)  

Histologicamente essas neoplasias apresentam tumores bem diferenciados 

onde mostram cordões, ninhos e colunas de células oriundas do epitélio 

pavimentoso; pleomorfismo celular e nuclear; hipercromatismo nuclear; mitoses 

atípicas em pequeno número; formação de pérolas de queratina e invasão 

subepitelial. Porém nos casos indiferenciados a semelhança com o epitélio 

pavimentoso é menor, apresentando pequena queratinização, e maior número 

de mitoses atípicas, sendo possível também encontrar resposta inflamatória 

com linfócitos, plasmócitos e macrófagos. (DANIEL. ET AL., 2006) 
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Segundo Colombo e Rahal (2009), o estabelecimento do planejamento 

terapêutico e do prognóstico dos carcinomas epinodermóides de cabeça e 

pescoço baseiam-se principalmente em parâmetros clínicos, radiológicos e 

histopatológicos, os quais consistem no local do tumor primário e no sistema de 

estadiamento, ou seja, no tamanho do tumor, na presença de metástase em 

linfonodos cervicais e de metástase à distância. (COLOMBO E RAHAL, 2009) 

As modalidades mais comumente utilizadas para o tratamento do câncer de 

cabeça e pescoço são cirúrgicas, quimioterápicas e radioterápicas. O 

tratamento cirúrgico tem o objetivo de realizar a ressecção da massa 

cancerosa e de outros tecidos envolvidos, como os linfonodos, e a remoção de 

órgãos endócrinos, pois esses podem modificar a disseminação da doença. A 

radioterapia e a quimioterapia diferentemente do tratamento cirúrgico, não são 

especificas para o tecido, essas atuam inibindo o crescimento de células que 

se dividem rapidamente. As terapias quimioterápicas e radioterápicas não são 

capazes de diferenciar as células neoplásicas que se dividem rapidamente das 

células normais que proliferam com rapidez, como as da mucosa bucal, 

provocando vários efeitos colaterais que se manifestam na cavidade oral. 

(VOLPATO, ET AL., 2007) 

O índice de sobrevida de cinco anos para pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço, mesmo com abordagem de tratamentos agressivos e 

multidisciplinares, permanece inalterado nos últimos quarenta anos, e apenas 

30% a 40% dos pacientes atingem esse índice. Os tratamentos apresentam 

falhas na forma de recorrência, atingindo 60% dos pacientes, sendo 15% com 

metástases desenvolvidas à distância e 25% com o surgimento de um segundo 

tumor primário. (COLOMBO E RAHAL, 2009) 

 O INCA preconiza que a forma adequada de diminuir a incidência de câncer 

de cabeça e pescoço é controlar os fatores de risco que conhecidamente 

favorecem seu desenvolvimento. E para reduzir a mortalidade é viável que haja 

um diagnóstico precoce feito por meio de exame clínico dos tecidos da boca, 

realizado obrigatoriamente por um profissional capacitado, com o qual será 

possível identificar tanto lesões potencialmente malignas quanto o câncer em 

estagio inicial, possibilitando um tratamento com menos agressividade e com 
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aumento da sobrevida. O autoexame não deve ser estimulado como método 

preventivo podendo levar ao risco de mascarar lesões e retardar o diagnóstico 

de tumores. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

3.2 Radioterapia 

O câncer de cabeça e pescoço é uma doença comum na atualidade e, em seu 

tratamento a radioterapia tem papel essencial. Realizada desde 1895, a 

radioterapia se caracteriza pela utilização de radiação ionizante na terapia de 

neoplasias malignas. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

A radioterapia pode ser uma forma de tratamento isolado para as neoplasias de 

cabeça e pescoço ou associada a outras técnicas, dependendo da gravidade 

da patologia, por exemplo, em tumores no estágio II, opta-e somente pela 

cirurgia, enquanto para tumores mais avançados (estágio II e IV) ressecáveis 

associa-se a cirurgia e radioterapia, também em casos avançados pode-se 

associar a radioterapia convencional e quimioterapia sistêmica, pois células 

resistentes à radioterapia podem tornar-se sensíveis na presença de 

quimioterápicos. (VIDAL E REVOREDO, 2010) 

As radioações ionizantes são divididas em corpusculares e eletromagnéticas. 

As radiações corpusculares são representadas por elétrons, prótons e 

nêutrons, e as eletromagnéticas são chamadas de fótons, sendo representadas 

por raio-x e pelos raios gama. Na prática clínica, em grande maioria os 

tratamentos radioterápicos são feitos através do uso de fótons. (JBAM E 

FREIRE, 2006)  

A radioterapia pode ser realizada de duas formas, sendo radioterapia externa 

também chamada de teleradioterapia, que representa a modalidade mais 

comum de tratamento, onde emprega uma fonte externa colocada á distância 

do paciente através de um aparelho emissor de radiação, e a braquiterapia, 

que utiliza isótopos radioativos em contato direto com o tumor, tendo a 

vantagem de irradiar o tumor em doses altas, dando proteção aos órgãos e 

estruturas que o envolvem, diminuindo assim o tempo de exposição à radiação, 

tornando o tratamento mais prático e rápido e eficiente. (FREITAS, ET AL., 
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2012) Atualmente a dose radioterápica empregada é a unidade Gray (Gy), que 

corresponde a um jaule por quilograma. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

As radioações ionizantes agem sobre o DNA nuclear levando à morte ou a 

perda da capacidade reprodutiva. Como o conteúdo do DNA duplica durante a 

mitose, as células com alto grau de atividade mitótica são mais radiossensíveis 

do que aquelas com baixa taxa mitótica. A ação da radiação pode ser direta ou 

indireta. Na ação direta, a molécula de DNA é clivada, o que interfere no 

processo de duplicação. Já no efeito indireto a água é dissociada em dois 

elementos, H+ e OH-, sendo que este último reage com as bases de DNA, 

interferindo no processo de duplicação. Como a água representa maior parte 

do conteúdo celular, o efeito indireto é proporcionalmente mais importante que 

o direto. Por estarem em continuo processo de multiplicação, as células 

neoplásicas são passíveis de sofrerem os efeitos da radiação. (JBAM E 

FREIRE, 2006)  

A radiação reduz o potencial de vascularização dos tecidos. As consequentes 

condições hipovascular e hipóxia colocam em risco a atividade celular, 

formação de colágeno e capacidade curativa da ferida. Com a alteração dos 

vasos o fluxo sanguíneo diminui, assim como os nutrientes e as células de 

defesa, levando a degeneração das estruturas ósseas da mandíbula e maxila. 

Outros efeitos da radiação incluem a diminuição da atividade osteoblàstica e 

osteocítica, fibrose dos espaços medulares, e fibrose periosteal. As lesões 

teciduais vão depender da dose total de radioterapia, dose efetiva biológica, 

tamanho do campo irradiado, número e intervalo entre as sessões, 

fracionamento da dose e agressão cirúrgica e/ou traumática ao tecido irradiado. 

(FREITAS, ET AL., 2012) 

O tratamento ionizante, contudo, não é seletivo, pois não possui a capacidade 

de diferenciar as células normais das células malignas, o que torna tóxico para 

o organismo. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

Apesar dos benefícios da radioterapia para o tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço, seus efeitos colaterais afetam diretamente a cavidade bucal, 

causando alterações nas regiões irradiadas, afetando mucosas, ossos, 

glândulas salivares, dentes, estruturas vasculares, nervosas e musculares. 
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Xerostomia, mucosite, trismo, cárie de radiação, candidose, 

osteorradionecrose, perda do paladar, alterações do periodonto são os 

principais efeitos colaterais relatados por pacientes que foram submetidos à 

terapia de radiação. (BONAN, ET AL., 2005) 

Diante das consequências bucais causadas pelo tratamento radioterápico em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço é de suma importância que o 

cirurgião-dentista esteja envolvido desde a época do diagnóstico inicial dentro 

da equipe multidisciplinar, realizando tratamentos clínicos preventivos que 

devem anteceder a radioterapia, e evitar a instalação de doenças infecciosas 

com quadro clínico doloroso e de difícil solução após as modificações inerentes 

ao tratamento das neoplasias. (SANTOS¹, ET AL., 2010) 

3.3 Efeitos adversos da radioterapia  

3.3.1 Mucosite 

A mucosite oral é considerada hoje a complicação não hematológica mais 

comum no tratamento antineoplásico. O termo mucosite oral surgiu em 1980 

sendo uma descrição para reações inflamatórias presentes na mucosa oral de 

pacientes submetidos a tratamentos radioterápicos e quimioterápicos. 

(SANTOS¹, ET AL., 2010) 

A MO é o efeito colateral agudo de maior importância no tratamento 

antineoplásico, pois dificulta a deglutição de alimentos sólidos, ou até mesmo 

líquidos em casos mais graves, limitando a fala e a mastigação do paciente, 

levando-o a caquexia, e também expondo o mesmo a infecções oportunistas 

causadas por microrganismos, portanto tendo como consequência uma 

diminuição da qualidade de vida. Além disso, a mucosite oral grave pode 

demandar a interrupção parcial ou total do tratamento radioterápico antes do 

regime adequado, levando ao risco de proliferação celular tumoral e 

dificultando o controle do câncer. (BONAN, ET AL., 2005) 

Segundo Bonan, ET AL. (2007), estudos relatam que a mucosite oral acomete 

97% dos pacientes submetidos à radioterapia convencional, já na associação 

entre radioterapia e quimioterapia o relato foi de apenas 89%, tendo uma 

discrepância de 22% dos pacientes submetidos somente a quimioterapia. 
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(BONAN, ET AL., 2007) Porém Bueno, ET AL., 2012, relata que pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço tratados com radioterapia concomitante a 

quimioterapia tem maior incidência de mucosite mais severa, que pacientes 

submetidos exclusivamente à radioterapia. (BUENO ET AL., 2012) 

A ocorrência de MO durante o curso do tratamento antineoplásico pode ser 

decorrente de diversos fatores, sua intensidade e duração variam 

individualmente, podendo ser agravada pela xerostomia, devido à perda de 

lubrificação dos tecidos, desidratação da mucosa e a infecção secundária da 

mucosa (CACCELLI, ET AL., 2009). A MO é iniciada por volta da segunda 

semana de tratamento ou após doses superiores a 2.000 cGy, acometendo 

regiões de palato duro, mucosa jugal, bordo lateral de língua, assim como a 

região faríngea. (SIMÕES, ET AL., 2011) 

A intensidade e incidência da mucosite vão decorrer do tipo de radiação 

ionizante empregada (elétrons ou Co60), taxa de distribuição, dose total 

empregada, conjugação com agentes quimioterápicos como metrotrexato, 5-

fluorouracil, bleomicina e cisplatina, resposta individual a terapia, fatores como 

uso do álcool e do tabaco e níveis de EGF (fator de crescimento epitelial) e 

PAF (fator de ativação plaquetária) presentes na saliva. Elevados níveis de 

PAF na saliva de pacientes irradiados estão associados a eventos mais 

severos de mucosite oral, devido a indução a inflamação existente na mucosa 

oral, e níveis baixos de EGF salivar estão agregados à intensidade da mucosite 

oral, procedendo na deficiência da reparação da mucosa irradiada. (BONAN, 

ET AL., 2005) 

A mucosite bucal, portanto é uma inflamação e ulceração da mucosa bucal 

com formação de pseudomembrana, tem como manifestação inicial o eritema, 

seguido do desenvolvimento de placas brancas descamativas, que são 

dolorosas ao contato. Crostas epiteliais e exsudato fibrinoso levam a formação 

de uma pseudomembrana e ulceração, representando a forma mais 

pronunciada da mucosite. (VOLPATO, ET AL., 2007).  

O quadro sintomatológico da mucosite tem variações que vão desde queixa de 

ardência bucal, a dor intensa e sangramento espontâneo. Para a maioria dos 

pacientes, 10 a 14 dias são o suficiente para o reparo do tecido lesado pela 



21 
 

radiação, mas para pacientes que tem reparo deficiente ou que receberam 

doses acima de 6.500 cGy, esse período varia de 14 dias a 21 dias.(BONAN, 

ET AL., 2005) 

A mensuração da intensidade da mucosite oral pode ser feita através de 

índices descritos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo a escala 

da Word Health Organization (WHO) a mais utilizada. (SANTOS, ET AL., 2010) 

Escala da WHO: 

Grau 0: sem alterações  

Grau 1: eritema, irrigação, dor 

Grau 2: eritemas, úlceras, pode alimentar-se com sólidos  

Grau 3: úlceras, requer somente dieta líquida  

Grau 4: impossível alimentação  

A mucosite bucal é decorrente de uma série de eventos biológicos, que 

começa na submucosa e progridem em direção ao epitélio, sendo induzida por 

radioterapia e quimioterapia, podendo ser dividida em quatro fases distintas: 

vascular, epitelial, ulcerativa e de reparo. Na primeira fase, citocinas pró-

inflamatórias, inclusive a interleucina-1 (IL-1) e fator-a de necrose tumoral 

(TNF-a), são produzidas mediante uma resposta local a terapia seguida de 

apoptose e dano celular, resultando em injúria na mucosa, manifestada como 

ulcerações. Presença de exsudato fibrinoso proliferado com bactérias, também 

referida como pseudomembrana, recobre a úlcera, produtos da parede celular, 

provenientes das bactérias colonizadoras, entram na submucosa, onde elas 

ativam os macrófagos infiltrados para emanar citocinas adicionais. Estas e 

outras citocinas relacionadas são responsáveis por causar tanto dano tecidual 

direto quanto a dilatação vascular e outros efeitos inflamatórios que aumentam 

a deposição de drogas citotóxicas à mucosa e media a transição para a 

próxima fase. (VOLPATO, ET AL., 2007) 

Na segunda fase, agentes citotóxicos inibem a replicação de células basais do 

epitélio, levando a depleção da capacidade de renovação tecidual. Evidencia-
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se então a terceira fase, derivando do trauma no assentamento do epitélio que 

é estreitado e atrofiado pela terapia antineoplásica, adicionalmente a 

colonização bacteriana das superfícies ulceradas eleva a quantidade de 

citocinas pró-inflamatórias na mucosa. Já a fase de reparo tecidual ocorre entre 

a 2ª e 3ª semana. (VOLPATO, ET AL., 2007) 

3.3.2 Hipogeusia  

Os pacientes que estão em tratamento de radioterapia na cavidade oral podem 

apresentar ausência ou alteração do sentido gustativo. Os receptores das 

papilas gustativas são radio sensíveis, com a alteração de sua estrutura 

histológica normal e com o aumento da viscosidade do fluxo salivar juntamente 

com a alteração da bioquímica salivar formam um mecanismo de barreira, 

ocorrendo, portanto uma dificuldade de contato físico entre a língua e o bolo 

alimentar. (REDONDO E MONTOYA, 2012) 

Esta complicação aparece aproximadamente durante a primeira semana de 

tratamento e tem progressão rápida entre os 20 Gy e 40 Gy. (REDONDO E 

MONTOYA, 2012). A percepção do ácido e amargo é afetada primariamente, 

seguida do doce e salgado. (PAIVA, ET AL., 2010) 

 

Em uma elevada porcentagem dos casos, o gosto volta gradualmente aos 

níveis normais ou quase normais após um ano do tratamento radioterápico. 

Devido a esta característica transitória, normalmente não há necessidade de 

tratamento. (VISSINK, ET AL., 2014) Porem alguns pacientes fica com 

hipogeusia permanente. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

 

A alteração gustativa pode ser prevenida através de blindagem direta do tecido 

saudável ou colocação destes tecidos fora do campo de radiação por meio de 

blindagem ou reposicionamento. (VISSINK, ET AL., 2014) 

 

Devido à alteração do paladar o paciente pode apresentar sinais de fraqueza, 

mal estar, desidratação, perda de apetite, repercutindo negativamente em seu 

quadro geral. (SALAZAR, ET AL., 2008) O aconselhamento dietético é 
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importante para ajudar o paciente na adaptação ao sabor dos alimentos. 

(VISSINK, ET AL., 2014) 

 

3.3.3 Dificuldade na deglutição 

 

A dificuldade de deglutir acontece nos pacientes que estão realizando terapia 

de radiação na região de cabeça e pescoço pela falta de lubrificação do bolo 

alimentar, presença de infecções oportunistas e dor na mucosa bucal, 

frequentemente se encontra úlcera. (SANTOS ³, ET AL., 2013) 

Cardoso, ET AL. (2013), classificou a disfagia em ausente e presente nos 

pacientes irradiados, e quando esta é presente sendo subdividido em leve, 

nesse estado o paciente consegue deglutir alimentos sólidos com dificuldade; 

moderada, consegue deglutir alimentos pastosos e líquidos e a grave o 

paciente não se alimenta via oral normalmente, tendo que fazer uso de sondas. 

(CARDOSO, ET AL., 2005) 

A disfagia pode causar dor, dificuldade na hidratação e na fala, bem como a 

persistência na dificuldade em alimentar-se pode conduzir à perda de peso, 

anorexia, caquexia e desidratação. (CACCELLI, ET AL., 2009) 

3.3.4 Xerostomia   

A xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca, decorrente da diminuição 

da função das glândulas salivares, com alterações na quantidade e na 

qualidade da saliva. A xerostomia tem consequências físicas, psicológicas e 

sociais. A saliva desempenha um papel importante na manutenção das 

condições fisiológicas normais dos tecidos da boca, pois está além de 

umidificar os tecidos da cavidade oral, tem a propriedade lubrificante que 

auxilia na formação e deglutição do bolo alimentar, facilitando à fonética e 

prevenindo danos aos tecidos causados quer por agentes mecânicos quer por 

microrganismos nocivos. (FEIO E SAPETA, 2005) 

O volume diário normal de saliva produzido situa-se entre 0,5 a 1,5 litros 

aproximadamente. (FEIO E SAPETA, 2005). A xerostomia, portanto está 

presente quando o fluxo salivar esta inferior a 0,3 ml/min. (SALAZAR, ET AL., 
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2008 ) Isto leva a  alterações da gustação, disfagia, perda do apetite e do peso, 

secura labial; língua eritematosa, aparência seca, fissurada; úlceras orais; 

saliva espessa e viscosa com o envolvimento das células acinares; dificuldade 

em usar próteses, tendência a candidíase, predisposição para 

desmineralização dentária. (REDONDO E MONTOYA, 2012). Afetando de 

maneira substancial à qualidade de vida do paciente, pois não ocorre mais a 

liquefação e lubrificação dos alimentos, que agregado com a irritação da 

mucosa torna a deglutição agonizante. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

A saliva contém água, electrólitos (Na+, K+, Cl-, Cál- cio, bicarbonato, fosfato) 

e proteínas, das quais acentuamos as: mucinas, amilases, lisozimas, s-IgA, 

lactoferrina e histatinas. As mucinas são proteínas hidrofílicas que retêm a 

água tendo uma função de lubrificação, agregam também os microorganismos 

orais protegendo contra infecções; já as histatinas têm ação antifúngica, e as  

s-IgA inibem a adesão microbiana assim como a lactoferrina e a lisozima. 

Muitas das glicoproteínas interagem com a superfície dentária contribuindo 

para a sua proteção e fixação do cálcio. O pH da salivar varia entre os 6,5-7,4. 

Os sistemas tampão - bicarbonato, fosfatos e algumas proteínas existentes na 

saliva, contribuem para a manutenção do pH fisiológico. (FEIO E SAPETA, 

2005) 

É considerado um dos efeitos de maior frequência entre os pacientes que 

recebem tratamento radioterápico por câncer de cabeça e pescoço, 

caracteriza-se por disfunção objetiva do fluxo salivar tanto em repouso quanto 

em estimulação. (REDONDO E MONTOYA, 2012). Esta complicação dar-se 

devido à inclusão das glândulas salivares no campo de radiação, tendo inicio 

após a segunda semana de tratamento, e a partir de doses de 2000 a 2500 

cGy aproximadamente , e doses acima de 6000 cGy podem provocar 

modificações irreversíveis na produção e consistência salivar. (LÔBO E 

MARTINS, 2009) 

A xerostomia acontece devido à inflamação que se da nas glândulas salivares 

inclusas no campo da radiação, ocorrendo um envolvimento vascular dos 

vasos pequenos em torno das unidades funcionais salivares, e também a 

atrofia e necrose das células acinares com ductal e alterações do tecido 
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conjuntivo. Observando-se um aumento no tamanho das glândulas salivares, 

geralmente assintomático, podendo causar certo desconforto local, e é 

acompanhada por um aumento na amilase. Esta alteração normalmente 

desaparece no primeiro ou segundo dia após o tratamento e acomete 

principalmente as glândulas submandibulares e parótida. (REDONDO E 

MONTOYA, 2012) 

 

As glândulas salivares maiores são responsáveis por 90% da saliva, sendo o 

restante produzido pelas glândulas salivares da mucosa da boca e faringe. As 

glândulas sublinguais e submandibulares são mistas mas, principalmente com 

uma secreção mucinosa, contribuindo, com uma percentagem pequena na 

totalização da secreção de saliva. As parótidas são glândulas serosas, 

responsáveis por aproximadamente 50% da saliva da boca, sua secreção é 

rica em água. As glândulas serosas são muito mais radiossensíveis do que as 

mucinosas, resultando em uma saliva mais espessa e aderente. (FEIO E 

SAPETA. 2005) 

 

 Escala utilizada para reportar os efeitos adversos da quimioterapia e 

radioterapia, para quantificar o grau de xerostomia. (FEIO E SAPETA, 2005) 

Grau 1:  Sintomático (saliva espessa ou escassa), sem alterações dietéticas 

significativas, produção de saliva não estimulada >0,2ml/min; 

Grau 2:  Sintomático com alterações significativas da ingestão oral (toma 

copiosa de água ou uso de outros lubrificantes, dieta limitada a purês e/ou 

alimentos moles e úmidos); produção de saliva não estimulada entre 0.1 a 0.2 

ml/min;  

Grau 3: Sintomas que levam a incapacidade de se alimentar oralmente; 

necessidade de administração de fluidos endovenosos, alimentação enteral ou 

parentérica; produção de saliva não estimulada <0,1 ml/min. 

 

3.3.5 Trismo 

 

Trismo é um dos efeitos colaterais tardio da radioterapia observado em 75,5% 

dos pacientes, levando a limitação de abertura de boca. A exposição à 

radiação ionizante dos músculos masseter, temporal e pterigóides medial e 
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lateral, além da cápsula da articulação temporomandibular, são a causa mais 

frequente do trismo pós-radioterapia. (SANTOS ³, ET AL., 2013) 

 

O trismo é mais frequente em pacientes com tumores na faringe, em áreas 

retromolares e regiões posteriores de palato, pois os músculos mastigatórios 

estão dentro do campo de radiação. O trismo radio-induzido pode estabelecer-

se de 3 a 6 meses após o término do tratamento.  As altas doses de radiação 

podem provocar edema, destruição celular e fibrose dos músculos da 

mastigação. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

O enrijecimento muscular pode gerar, consequentemente, uma limitação na 

abertura de boca. O paciente que apresenta este quadro pode ter dificuldades 

em comer determinados alimentos, ter prejuízos nas funções mastigatórias, na 

deglutição e na fonoarticulação. Assim como seus hábitos de higiene oral 

podem sofrer danos. (LIMA E BENEVIDES, 2005) 

Os pacientes normalmente relatam dor facial, principalmente nos músculos 

masseteres, temporais e até bucinadores. Habitualmente ocorre tensão facial. 

Esta alteração apresenta um prognóstico desfavorável em virtude de sua 

característica progressiva. (LIMA E BENEVIDES, 2005) 

3.3.6 Lesão de cárie por radiação 

 

O tratamento com radioterapia normalmente requer que o paciente altere sua 

alimentação, devido às consequências bucais da terapia de radiação. A dieta 

passa a ser mais liquida, pastosa e com um teor maior de carboidratos, devido 

à diminuição da sensação de gosto. (REDONDO E MONTOYA, 2012) Ocorre 

também uma diminuição da produção de saliva, resultante de glândulas 

salivares danificadas pelos efeitos da radiação ionizante; consequentemente, 

há uma diminuição na capacidade tampão da saliva e em promover a 

remineralização da estrutura dental. (LOPES, ET AL., 2004) 

 

Até mesmo indivíduos que há tempos não apresentavam lesões cariosas, 

podem desenvolver cárie de radiação ao serem submetidos à radioterapia. 

(JBAM E FREIRE, 2006) 
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A mudança de dieta em conjunto com a xerostomia, resulta em um aumento na 

microbiota bucal com propriedades mais acidogênicas e cariogênicas. Devido 

também a desmotivação do paciente isto leva a uma diminuição dos hábitos de 

higiene oral, causando uma desmineralização do dente, e isto conduz a uma 

destruição do esmalte da coroa, e também da região cervical do elemento onde 

a dentina e o cemento estão expostos ao meio bucal. (REDONDO E 

MONTOYA, 2012) 

 

Redondo e Montoya (2012), relatam que a partir dos três meses da 

radioterapia, as perdas dentárias começam a aparecer, como lesões 

irreversíveis, agressivas, persistentes e extensas, caracterizadas em áreas 

cervicais, vestibulares, e nas regiões de poucos hábitos de higiene como nas 

áreas interproximais. Subsequentemente a mudança na translucidez e na 

coloração aumenta a friabilidade e os riscos de fratura, acompanhados pelos 

desgastes presentes nas oclusais e nas incisais dos dentes. O aparecimento e 

a progressão desse tipo de cárie podem levar à perda do dente em questão de 

semanas ou até mesmo meses. (JBAM E FREIRE, 2006) 

 

3.3.7 Osteorradionecrose 

 

A osteorradionecrose é uma das complicações de maior severidade da 

radioterapia, com incidência maior em idosos, sendo de 10% a 37% sua 

prevalência. (SALAZAR, ET AL., 2008) Esta patologia é considerada uma 

sequela tardia da terapia antineoplásica ocorrendo em indivíduos que 

receberam doses acima de 6.500 Gy. Caracteriza-se pela destruição do tecido 

cutâneo da boca e consentâneo exposição do tecido ósseo necrótico. (LÔBO E 

MARTINS, 2009) 

Grimaldi, ET AL., 2005, relata que apesar da melhoria nos cuidados bucais 

realizados antes da radioterapia, a incidência de ORN não diminui 

significativamente nos últimos anos, tendo ao contrário aumentando entre 1% a 

30%, porem outros autores descrevem que com a introdução de medidas de 

higiene bucal preventiva e avaliações clínicas minuciosas, antes e depois da 
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radiação, bem como avanços nos procedimentos terapêuticos nos últimos 

tempos resultaram em uma incidência diminuída da ORN. (GRIMALDI, ET AL., 

2005) 

A ORN tem predomínio sete vezes mais na mandíbula que na maxila, devido 

sua alta densidade óssea e menor vascularização. (SALAZAR, ET AL., 2008) A 

radiação diminui o potencial de vascularização dos tecidos. Tendo como 

consequência condições hipovascular e hipóxica, colocando em risco a 

atividade celular, formação de colágeno e capacidade curativa de ferida. Os 

vasos, portanto estão alterados, diminuindo assim o fluxo sanguíneo, os 

nutrientes e as células de defesa. Ocorre também a diminuição da atividade 

osteoblástica e osteocística, fibrose dos espaços medulares, e fibrose 

periosteal. Tendo a falta de nutrientes e células de defesa, toda estrutura dos 

ossos maxilar e mandibular sofrem degeneração. A ORN pode ter 

manifestações de forma tardia ou mediata, tendo uma evolução benigna e 

limitada ou grave e extensa. (GRIMALDI, ET AL., 2005) 

A doença pode apresentar sintomas de acordo com o tamanho e a extensão da 

lesão, e estes podem surgir após meses ou até anos depois da exposição a 

radiação, sendo esses: Dor, odor fétido, disgeusia, trismo, dificuldade de 

mastigação, deglutição e fonação, formação de fistula intra e extra ora, fratura 

patológica e infecções local ou sistêmica.  Quando o início dos sintomas ocorre 

em um intervalo menor que dois anos após a radiação, a doença é chamada de 

precoce e, geralmente, está relacionada a altas doses de radiação. Quando o 

intervalo após a radiação e início dos sintomas é maior que dois anos, é dita 

osteorradionecrose tardia, e acredita-se que esteja relacionada a um trauma 

em um ambiente com tecido que tenha sofrido hipóxia. Os exames de imagem 

mostram uma área osteolitica pouca definida, com a cortical degenerada, perda 

da densidade óssea e presença de regiões com indicativa de sequestro ósseo. 

(ALDUNATE, ET AL., 2010) 

Os fatores predisponentes derivados do paciente comumente relacionado à 

ORN incluem higiene bucal pobre, abuso de tabaco e álcool e inflamação 

óssea, cirurgia dento alveolar durante ou posterior à radioterapia, enfermidades 

periodontal grave. Os fatores derivados de tumores são: tamanho e fase, a 
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proximidade do osso ou infiltração deste e localização anatômica, tendo maior 

incidência em tumores de amígdalas e da região trigono retromolares. 

(REDONDO E MONTOYA, 2012) 

Segundo ALDUNATE, ET AL. (2010), até então foram propostas diversas 

classificações para a osteorradionecrose, porem ainda não existe um consenso 

quanto à classificação adequada. Abaixo mostram as classificações propostas 

na literatura, respectivamente. 

Classificação da osteorradionecrose: 

 Grau I: Limitada ao osso alveolar;  

Grau II: Até o canal dentário inferior;  

Grau III: Ultrapassando o canal dentário, ou com fratura patológica ou fístula; 

 Classificação da osteorradionecrose:  

 Estagio 0: Apenas defeito da mucosa; 

 Estagio I: Evidência radiológica de osso necrótico, mas com mucosa intacta; 

 Estagio II: Osteonecrose radiológica com osso desnudado intraoralmente; 

Estagio III: Osso radionecrótico exposto clinicamente e por imagem 

radiográfica, com presença de fístulas cutâneas e infecção; 

 Classificação da osteorradionecrose: 

Estagio I: Resolvida, curado (A) Ausência de fratura (B) Fratura patológica; 

Estagio II: Crônica, persistente (A) Ausência de fratura (B) Fratura patológica; 

Estagio III: Ativa, progressiva (A) Ausência de fratura (B) Fratura patológica;                       

(ALDUNATE, ET AL., 2010) 

3.3.8 Alteração do ligamento periodontal  

O periodonto que é composto de ligamento periodontal, vasos sanguíneos e 

periósteo, sendo estes sensíveis a altas doses de radiação. Nas imagens 

radiográficas se observa um alargamento do espaço do ligamento periodontal e 
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degeneração do osso trabeculado. Esta alteração pode aumentar o risco de 

aparecimento de doenças periodontais com danos na capacidade de 

remodelação e reparação óssea. Com a ausência de uma higiene oral 

adequada pode ocorrer uma rampante destruição periodontal. As altas doses 

de radiação levam a um comprometimento do periodonto, com consequente 

perda dos dentes; esse tecido periodontal tem alterações na celularidade e na 

vascularização, diminuindo assim o potencial de remodelação e cicatrização do 

periodonto. Com o volume salivar diminuído, aumenta o risco de perda óssea 

alveolar e perda de aumento dos níveis de integração da distancia entre junção 

e esmalte-cemento com osso a crista alveolar. Os dentes que foram 

submetidos à elevada dose de radiação, tem um pronunciado risco de 

osteorradionecrose devido às alterações no ligamento periodontal e no osso 

alveolar. (REDONDO E MONTOYA, 2012) 

 

No período do tratamento radioterápico, a doença periodontal pode agravar-se 

e levar a dor e infecção sistêmica, mesmos sendo oral, causando morbidade e 

mortalidade em pacientes tropénicos neutro. (REDONDO E MONTOYA, 2012) 

A ótima higiene oral deve ser mantida constantemente, pois reduz o potencial 

biológico levando a cura do periodonto (osso alveolar, ligamento periodontal, 

cimento), após a radioterapia. (VISSINK, ET AL., 2014) 

 

3.3.9 Infecções oportunistas 

 

Pacientes irradiados tem maior tendência ao desenvolvimento de infecções 

bucais causadas por fungos, bactérias e vírus. (LÔBO E MARTINS, 2009). A 

origem da infecção local, na boca, ou sistêmica muitas vezes é decorrente de 

uma infecção periodontal ou endodôntica pré-existente. (HOLANDA ROLIM). 

Estudos tem demonstrado que pacientes que foram submetidos à radioterapia 

apresentam maior número de espécies microbianas, tais como Lactobacillus 

spp, Streptococcos aureus e Candida Albicans. (JBAM E FREIRE, 2006) 

A candidose bucal é uma infecção comum em pacientes que estão em 

tratamento de neoplasias malignas das vias aero-digestivas superiores. É 

encontrada uma colonização bucal em até 93% dos pacientes, enquanto que 
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infecções por cândida pode ser vista em apenas 17-29% dos indivíduos 

submetidos à radioterapia. (JBAM E FREIRE, 2006) 

O risco aumentado para a candidose bucal em pacientes irradiados decorre da 

redução do fluxo salivar, que produz uma queda na função antibacteriana da 

saliva, assim como a função dos neutrófilos polimorfonucleares está suprimida, 

favorecendo também o aparecimento da candidose, bem como a presença de 

uma higiene oral deficiente, desordens endócrinas e lesões em mucosas, como 

por exemplo, a mucosite oral que pode ser agravada pela presença de 

infecções oportunistas como as fúngicas. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

Clinicamente a candidose pode-se apresentar na forma pseudomembranosa ou 

eritematosa, sendo esta ultima de difícil diagnóstico podendo ser confundida 

com a mucosite oral causada por tratamentos antineoplásicos. (JBAM E 

FREIRE, 2006). As infecções na cavidade oral podem apresentam como 

principais sintomas dor, febre acima de 38ºC e lesões na mucosa. (LÔBO E 

MARTINS, 2009) 

As lesões virais decorrentes de infecções herpéticas também são comuns em 

pacientes tratados com terapias neoplásicas e podem comprometer qualquer 

área da mucosa bucal, não apenas mucosa queratinizada. (ROLIM, ET AL., 

2011). Essas manifestações podem ser extraorais ou intraorais com presença 

de eritemas, lesões agrupadas e ulceradas que podem aparecer no palato, 

comissuras labiais ou abaixo do nariz.  (LÔBO E MARTINS, 2006) 

 

3.4 Tratamento Odontológico 

 

3.4.1 Prevenção das consequências bucais e protocolos de atendimento 

odontológico antes, durante e após a radioterapia: 

O Cirurgião-dentista tendo conhecimento que o paciente irá submeter-se ao 

tratamento radioterápico na região de cabeça e pescoço deve estar atendo as 

possíveis complicações oriundas desta terapia, na tentativa de proporcionar ao 

paciente melhor qualidade de vida. (SALAZAR, ET AL., 2008) 
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As manifestações bucais consequentes do tratamento radioterápico são 

previsíveis, portanto o preparo bucal e as orientações dadas ao paciente e 

seus familiares reduzem de maneira significava o índice dessas complicações. 

Os pacientes devem ser orientados e estimulados a realizar a higiene oral 

corretamente, pois a presença de placa bacteriana aumenta a severidade de 

algumas das complicações advindas da radioterapia, bem como orientado 

sobre as consequências de uma dieta cariogênica, aonde esta deve ser 

evitada. (KROETZ E CZLUSNIAK, 2003) 

A instituição de um protocolo odontológico para acompanhamento dos 

pacientes irradiados na região de cabeça e pescoço, dividido em fases, nos 

permite observar e analisar as alterações bucais em consequência da 

radioterapia, dando a possibilidade de prevenção e tratamento. (CARDOSO, 

ET AL., 2005) 

Segundo Kroetz e Czlusniak (2003), o protocolo de tratamento odontológico 

emergencial deve ser realizado com o intuito de começar o mais rápido 

possível o tratamento antineoplásico. Este protoloco relata: 

- remoção de focos infecciosos através de exodontias, tratamento endodônticos 

e escavação em massa (curetagem de lesões de cárie e restauração provisória 

com óxido de zinco e eugenol ou ionômero de vidro), obtendo-se uma 

adequada adaptação do meio bucal; 

- profilaxia dental antes do inicio da radioterapia; 

- aplicações tópicas de flúor em pacientes irradiados, em casos de irritação da 

mucosa aplicação de flúor neutro a 0,5 ou 1%; 

- bochechos com clorexidina a 0,12%, devido a sua ação antimicrobiana; 

- uso continuo de creme dental que contenha xylitol, pois este componente 

inibe o crescimentos de bactérias patogênicas, e suas enzimas ajudam a 

estabilizar o meio bucal e não contém lauril sulfato de sódio que pode levar a 

irritação da mucosa bucal sensibilizada.(KROETZ E CZLUSNIAK, 2003) 

 Já Cardoso, ET AL. (2005), preconiza um protocolo de atendimento utilizado 

durante e após a radioterapia, relatando; 
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Procedimentos utilizados durante a radioterapia: 

- orientações de higiene bucal reforçadas; 

- suspensão temporária do uso de próteses tanto parcial quanto removível, pois 

durante o curso da terapia essas próteses podem causar traumas na mucosa, 

e durante sua recolocação ajustes devem ser feitos ou se necessário à 

confecção de uma nova prótese; 

- suspensão do uso de gluconato de clorexidina 0,2%; 

- bochechos com água bicarbonada, cinco vezes ao dia; 

- bochechos de chá de camomila, cinco vezes ao dia intercalando com o de 

bicarbonato; 

- aplicação de flúor gel diariamente uma vez ao dia, por quatro minutos; 

- presença de cândidose, fazer uso de bochechos de nistatina suspensão, 

1000.000 UI/ml, com volume de cinco ml que devem ser mantidos na boca por 

três a cinco minutos antes de ser ingerido. Substituir os bochechos de 

bicarbonato nesse período por bochechos de solução salina a 0,9%. 

- exercícios de abertura e fechamento de boca, cada série de dez vezes, três 

vezes ao dia, e massagens com movimentos circulares na região da 

articulação temporomandibular;  

Procedimentos utilizados após a radioterapia: 

- orientações de higiene; 

- continuidade na suspensão das próteses removível e total por um período de 

180 dias, e após esse período adaptação das mesmas; 

- bochechos com água bicarbonada, cinco vezes ao dia por um período de 30 

dias; 

- bochechos com chá de camomila durante 180 dias, de cinco a dez vezes ao 

dia; 

- presença de cândida, fazer uso de nistatina oral; 
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- aplicação tópica de flúor em gel, a partir de 30 dias, passar pra duas vezes na 

semana, e após 60 dias, uma vez na semana, e de 90 dias em diante uma vez 

por mês; 

- manutenção dos exercícios de fisioterapia por 180 dias; 

- RX panorâmico após 180 dias. (CARDOSO, ET AL., 2005) 

Santos, ET AL. (2013), indica para pacientes irradiados o uso de protocolos de 

atendimentos odontológicos, proposto abaixo: 

Prévio ao tratamento oncológico:  

- exame clínico do paciente; 

- avaliações radiográficas; 

 - exodontias, utilizando técnicas cirúrgicas atraumáticas, com remoção de 

espículas ósseas, devendo ser realizada 3 semanas antes da radioterapia ou 

no mínimo 14 dias antes, para que ocorra a cicatrização e se evite a 

osteorradionecrose; 

- tratamento endodôntico, apicectomia com restauração retrógrada; 

- restaurações das lesões de cárie com ionômero de vidro; 

- restaurações infiltradas devem ser trocadas;  

- próteses mal adaptadas devem ser corrigidas; 

- orientação por escrito, sobre a alimentação, o fumo e bebidas alcoólicas, 

durante a radioterapia; 

- espículas ósseas, tórus, fibromas e hiperplasias devem ser removidos quando 

tiverem interferência com próteses que o paciente usa; 

- tratamento periodontal se necessário, realizado três semanas antes da 

radioterapia; 

- orientar o paciente quanto ao controle de placa, uso escovas macias, pastas 

fluoretadas, uso de fio dental, escovas interproximais. 
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Durante o tratamento oncológico: 

 - utilizar dentifrícios fluoretados que não causem irritação e uso continuo de fio 

dental; 

- uso de moldeiras com flúor gel de sódio a 2% neutro; 

- realizar bochechos com soluções fluoretadas contendo 0,02% de fluoreto de 

sódio por um minuto, três vezes ao dia, não comer e nem lavar a boca por 30 

minutos após o bochecho; 

- em caso de mucosite oral: bochechos com soro fisiológico 4 vezes ao dia, 

utilizar hidróxido de alumínio e magnésio em suspensão oral, não ácido e 

realizar bochechos 4 vezes ao dia com 1 colher de sopa; tomar 1 colher de 

sobremesa 4 vezes ao dia também; 

- para evitar o trismo, o paciente deve fazer fisioterapia de abertura três vezes 

ao dia, utilizando espátulas e abridores de boca; 

- os pacientes em que os músculos mastigatórios estiveram envolvidos na 

irradiação devem ser instituídos a exercita-lós, abrindo a boca o máximo 

possível pelo menos 20 vezes ao dia, evitando fibrose muscular e perda de 

espaço intersticial; 

Após o tratamento oncológico: 

- avaliação bucal periódica, com o intuito de eliminar placas e aplicação tópica 

de flúor; 

 - higiene bucal rigorosa e uso de dentifrício fluoretado e fio dental; 

- manter os bochechos com flúor, três vezes por; 

- raspagem supre e subgengival para eliminação da placa bacteriana e se 

necessário cobertura antibiótica; 

- indicação de bochechos com clorexidina, indicados após a terapia 

periodontal; 

- avaliação radiográfica dos dentes irradiados; 
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- tratamento conservador indicado: expectante, restaurador e endodôntico; 

- tratamentos odontológicos de acordo com as necessidades que surgirem; 

- não realizar exodontias, por no mínimo 5 anos após a terapia de radiação, 

intervindo apenas em casos de extrema necessidade, utilizando 

antibioticoterapia profilática; ( SANTOS ³, ET AL., 2013) 

A radioterapia tem sido usada em grande escala para os tratamentos de câncer 

de cabeça e pescoço, portanto é de suma importância que os profissionais da 

área da saúde tenham conhecimento sobre as consequências que essa terapia 

causa ao paciente oncológico, sendo necessário o envolvimento de equipe 

multidisciplinar incluindo médicos, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, 

psicólogos e nutricionistas, atenuando assim tais complicações. (JBAM E 

FREIRE, 2006) 

3.4.2 Tratamento das complicações durante a radioterapia 

Podem se listar as complicações orais da radioterapia e seus tratamentos a 

seguir: 

3.4.2.1 Mucosite  

A mucosite é o inevitável efeito colateral da terapia de radiação de cabeça e 

pescoço, sua ocorrência e gravidade estão diretamente relacionadas com a 

dosagem, tamanhos, fração, portais de irradiação, fracionamento, e o tipo de 

radiação ionizante empregada. As programações de fracionamentos e as 

várias modalidades de tratamento de radiação auxiliam na prevenção da 

mucosite. A utilização de feixes de fótons (photonbeams) de alta energia, com 

aceleradores lineares, proporciona uma distribuição de dose mais homogênea 

dentro e fora da área do alvo, devido ao aumento da penetração dos feixes de 

alta energia, como consequência a quantidade de pontos quentes em tecidos 

normais é limitada, resultando em redução da mucosite. (VISSINK, ET AL., 

2003) 

Os tratamentos empregados para a mucosite oral induzida por radioterapia, 

são paliativos e diversificados, englobando terapias profiláticas e tentativas de 

amenizar a sintomatologia dolorosa. As terapias abrangem abordagens 
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profiláticas, como evitar a ingestão de alimentos picantes e tabaco, 

conscientização de uma boa e adequada higiene bucal, uso de fatores de 

crescimento como o EGF (fator de crescimento epidérmico), GM-CSF (fator 

estimulante de colônia granulocítico macrofágico), KGF (fator de crescimento 

para ceratinócitos), sais de alumínio, citocinas (interleucina-11), glutamina 

citoprotetoras e antioxidantes, e sintomáticas como o uso de camomila, 

betametasona, benzidamida, polimixina. E trobamicina, laser de baixa energia  

entre outros. (BONAN, ET AL., 2005) 

Kroetz e Czlusniak (2003), sugere o uso do gel de lidocaína trinta minutos 

antes das refeições, para amenizar a sintomatologia dolorosa, assim como 

também fazer uso de bochechos com soluções salinas de bicarbonato de sódio 

(uma colher de sopa em ¼ de copo com água), tendo contra indicação 

enxaguatórios bucais contento álcool ou fenol , pois podem provocar 

descamação e irritação da mucosa, e também indica o uso da crioterapia que 

consiste no emprego de cubos de gelo que estimulam a vasoconstrição pois 

tem apresentado efeitos desejáveis no tratamento da mucosite. (KROETZ E 

CZLUSNIAK, 2003) 

Para aliviar o desconforto causado pelas lesões da mucosite a administração 

de aspirina (ácido acetilsalicílico), quatro vezes ao dia via oral e 

corticosteroides, como a prednisona, 40 a 80mg, via oral diariamente são 

indicados por certo período de tempo. Agentes citoprotetores como a 

aminofostina também tem sido utilizados, devido ao estimulo da proliferação de 

células basais por irradiação a laser ou nitrato de prato, sendo administrada 

somente 15 a 30 minutos antes de cada radiação por seis a sete semanas. 

(SALAZAR, ET AL., 2008) 

Segundo Labbate, ET AL. (2003), a clorexidina a 0,12% tem sua indicação no 

tratamento para a mucosite, pois em seus estudos os resultados foram 

favoráveis, nesse caso os pacientes fizeram uso diário duas vezes ao dia deste 

composto como enxaguatório bucal, e tiveram uma intensidade da 

sintomatologia dolorosa diminuída, ao contrário do presumido, já que esta 

droga não seria tão indicada devido ao desconforto e alterações de paladar. 

(LABBATE, ET AL., 2003) 



38 
 

A laserterapia e a laserprofilaxia tem sido muito utilizada nos dias atuais em 

pacientes que apresentam mucosite. Os lasers de baixa potência geram efeitos 

analgésicos, anti-inflamatórios e de reparação tecidual. O efeito produzido pela 

irradiação com laser de baixa potência se baseia na capacidade de modulação 

de diversos processos metabólicos, mediante a conversão da energia luminosa 

aportada pelo laser através de processos bioquímicos e fotofísicos, os quais 

transformam a luz do laser em energia útil para a célula, provocando reações 

nas mitocôndrias, como o aumento na produção de adenosina trifosfato (ATM) 

mitocondrial, aumento do consumo de glicose celular, aumento dos teores de 

cálcio intracelular e do número de mitocôndrias celulares, levando a efeitos 

biológicos como auxiliar na multiplicação de fibras de colágeno, formação de 

enzimas específicas, auxilia no sistema linfático, promove o desenvolvimento 

de novos vasos sanguíneos e significativo aumento na síntese de proteínas e 

DND. A aplicação do laser de baixa potência demonstra ser uma técnica 

atraumática e simples, sendo, portanto uma técnica auxiliar no tratamento da 

mucosite. (SANTOS¹, ET AL., 2020) 

A observação das fases biológicas da mucosite é relevante, pois alguns 

tratamentos são indicados em algumas fases específicas, mesmo não existindo 

um consenso no uso das terapêuticas mais comumente indicadas de forma 

isolada.  Na fase vascular, recomenda-se vasoconstrição fazendo o uso da 

crioterapia, associado com citoprotetores e antioxidantes e inibidores de 

proliferação, como o TGF beta3, já na fase epitelial deve-se utilizar fatores de 

crescimento ou aceleradores da renovação epitelial, com atuação direta na 

mucosa, como sucralfato, GM-CSF e KGF, na fase ulcerativa bochechos à 

base de clorexidina em base aquosa e antimicrobianos podem ser indicados e 

na fase de reparação a utilização de laser de baixa potência. (BONAN, ET AL., 

2005) 

3.4.2.2 Hipogeusia  

A alteração do paladar, como a perda da sensação de sabor, em grande 

maioria dos casos retorna gradualmente aos níveis normais ou quase normais 

dentro de um ano após a radioterapia, não havendo necessidade de 

tratamento. A prevenção da hipogeusia pode ser feita através do 
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reposicionamento do feixe de radiação ou através da blindagem dos tecidos 

saudáveis durante a radioterapia. (VISSINK, ET AL., 2003) 

O aconselhamento dietético é de grande valia na adaptação ao sabor dos 

alimentos, bem como a utilização de suplementos de zinco, pois estes podem 

aumentar o gosto e a acuidade em alguns pacientes. (VISSINK, ET AL., 2003) 

3.4.2.3 Dificuldade na deglutição 

A disfagia quando identificada e avaliada inicialmente, permite uma reabilitação 

mais rápida e efetiva, possibilitando o restabelecimento do estado nutricional 

do paciente e sua possível reintegração social. (CARDOSO, ET AL., 2005) 

É recomendado à ingestão de alimentos calóricos, de consistência semi- 

pastosa, e em pequenas porções, devido à dificuldade de deglutição do 

paciente.  Em casos mais graves de disfagia para evitar casos de má-nutrição 

e inanição, recorre-se à gastronomia endoscópica ou posicionamento de sonda 

nasogástrica. (TORRES, 2011) 

3.4.2.4 Xerostomia 

O diagnóstico de xerostomia deve ser elaborado por meio de perguntas ao 

paciente, tais como dificuldades em se alimentar, sensação de secura na boca, 

se a língua cola-se no céu na boca entre outras; faz necessário também a 

aplicação de uma escala numérica simples. Deve-se observar conjuntamente o 

estado de hidratação da mucosa bucal, a existência de saliva debaixo da língua 

e seu aspecto macroscópico. Estes fatores associados auxiliam em um 

diagnóstico mais preciso. A sialometria é um procedimento que junto dos 

demais ajuda no diagnóstico de xerostomia permitindo avaliar a produção de 

saliva quer em repouso, quer por estimulação química e gustativa (ácido 

cítrico) ou mecânica (mastigação de parafina). Permite também a análise da 

sua composição química, o seu pH, a presença de anticorpos, por exemplo. A 

secreção salivar não estimulada é de 0,3 ml/min e a estimulada é 1,5 ml/min. 

Considera-se, portanto hipossalivação se os valores forem respectivamente ≤ 

0,1ml/min e ≤ 0,7ml/min10. (FEIO E SAPETA, 2005) 

Quadro 1 – Avaliação do Estado da Boca:                                                                                              
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                                            Estado normal                    Detectar Alterações   

 Saliva Aquosa, clara, algo 

viscosa. 

Quantidade, cor, cheiro. 

Lábios  Distendidos, suaves, 

lisos, hidratados e 

rosados. 

Secos, inflamados, 

gretados, descamação, 

mobilidade e cor.  

Gengivas  Rosadas, distendidas. Eritema, inflamação, 

hemorragia, manchas. 

Língua  Vermelho-rosado, 

úmida, ligeiramente 

rugosa, papilas 

alinhadas, delgadas e 

rosadas. 

Secura, rugosidade 

excessiva, fissuras, 

úlceras, manchas. 

Dentes Alinhados, lisos, isentos 

de depósitos brancos, 

bem sujeitos. 

Ausência de dentes, 

cáries, cor, 

restaurações, próteses 

com má adaptação, 

cúspides cortantes, 

manchas. 

Mucosa Rosadas, úmidas, lisas. Inflamação, úlceras, 

nódulos, cor, irritação, 

manchas. 

                                                                                        (FEIO E SAPETA, 2005) 

A intervenção mais eficaz para reduzir a disfunção da glândula salivar é a sua 

prevenção. Diante de um planejamento minucioso, em alguns casos os feixes 

de radiação poderão poupar as glândulas parótidas e submandibulares, outra 

forma de prevenção da xerostomia é por meio da transposição cirúrgica das 

glândulas salivares maiores. (VISSENK, ET AL., 2003) 

Quadro 2 – Manifestações Clínicas da Xerostomia: 

Orais de caráter funcional: Dificuldade em mastigar, deglutir, falar ou 

alterações do gosto; 
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Orais de caráter orgânico: Cáries, acúmulo de placa bacteriana, doenças 

periodontais;  

Problemas Mucosos: Atrofia, fissuras e úlceras dos tecidos moles; a 

mucosa aparece seca, eritematosa e dolorosa, 

com sensação de ardor na língua;  

Predisposição a infecções: A diminuição das funções antimicrobianas 

produz uma alteração do pH, diminuição das 

imunoglobulinas, lisozima e outras enzimas 

que favorecem a infecções, especialmente por 

Cândida albicans;  

 

Halitose: A diminuição da saliva e das suas funções 

lubrificantes e solventes determina a retenção 

dos alimentos.  A ação de alguns 

medicamentos e a destruição das mucosas 

provocam o mau hálito;  

 

Outros: Em caso de doenças sistêmicas, a xerostomia 

faz-se acompanhar da secura de outras 

mucosas, como a xeroftalmia, secura das 

fossas nasais, garganta, genitais, pele, faringe 

e aparelho respiratório;  

 

                                                                                        (FEIO E SAPETA, 2005) 

 

O tratamento da xerostomia pode ser feito através do uso de estimulantes 

mecânicos/gustatórios ou agentes sistêmicos. Estimulantes e substitutos da 

saliva agem apenas na xerostomia, não alterando o fluxo salivar, e os agentes 

sistêmicos atuam diretamente no fluxo salivar, atenuando os efeitos causados 

pela xerostomia, portanto a terapia mais indicada é a sistêmica. (JBAM E 

FREIRE, 2006) 
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Os sialogogos sistêmicos são fármacos que aumentam a produção de saliva e 

estimulam o tecido glandular intacto responsivo, induzindo o fluxo salivar 

normalmente. A prilocarpina e a amifostine são os únicos sialogogos que 

possuem aprovação segundo a “United States Food and Drugs Administration”. 

(KROETZ E CZLUSNIAK, 2003) Estudos também em indicado a acupuntura 

como forma uma das formas de tratamento para a xerostomia, aonde 70% dos 

pacientes irradiados apresentaram melhoras significativas. (FEIO E SAPETA, 

2005) 

Os sialogogos gustativos e táteis mais utilizados para estimular o fluxo salivar 

são: pastilhas de limão, fatias ácidas ou bebidas efervescentes, como sumo de 

limão, gaze de algodão embebido em solução ácida cítrica, goma de mascar 

sem açúcar. (VINSSINK, ET AL., 2003). A saliva artificial é um lubrificante 

formulado com rinses bucais à base de carboximetilcelulose, disponíveis em 

forma de gel e spray, tendo o objetivo também de diminuir a tensão superficial 

bem como possibilitar a sensação de conforto ao paciente. (KROETZ E 

CZLUSNIAK, 2003) 

A dieta indicada para pacientes com xerostomia é predominante líquida ou 

liquefeita, tendo preferência alimentos cremosos e frios, como iogurtes, sopas, 

frutas ácidas, gelados entre outros, no entanto a ingestão de alimentos com 

açúcares deve ser sempre evitada, em especial em pacientes com sobrevida 

maior, devido ao alto risco de cáries dentárias. Não é indicado o consumo de 

alimentos duros ou secos, uso de tabacos, café, bebidas alcoólicas ou 

carbonadas, e as refeições devem ser sempre ligeiras e frequentes. (FEIO E 

SAPETA, 2005) 

3.4.2.5 Infecções oportunistas  

O tratamento das infecções secundárias consiste no uso de antifúngicos, 

antibióticos sistêmicos ou tópicos. Exemplo de antifúngico, o cetoconazol, 

200mg uma vez ao dia, até uma semana após o desaparecimento dos sinais e 

sintomas, ou fluconazol, 100mg por dia, de sete a quatorze dias. (SALAZAR, 

ET AL., 2008) 
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As infecções pelo vírus herpes simples podem ocorrer durante a 

mielossupressão e são tratadas com aciclovir em creme, comprimido ou pó 

liofilizado para infusão. (KROETZ E CZLUSNIAK, 2003) 

 Bochechos com bicarbonato de sódio são indicados como forma de 

tratamento, deixando o meio bucal alcalino, portanto interferindo na 

colonização de bactérias e candidose bucal, no entanto altera de maneira 

significativa e negativa o paladar, e também causa sensação desagradável 

com o uso constante. (SERA, ET AL., 2013) 

Enxaguatórios bucais também podem ser usados, como a clorexidina (0,12), 

duas vezes ao dia por no máximo sete dias. (SALAZAR, ET AL., 2008) Pois 

este medicamento possui um amplo espectro de ação, agindo sobre bactérias 

gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras e vírus lipofílicos. 

(ZANATTA E RÖSING, 2007)  

3.4.2.6 Trismo  

O trismo tem como fator de desenvolvimento a inclusão da musculatura 

pterigoidea nos portais de radiação. A prevenção é o objetivo desejado ao 

invés de seu tratamento, portanto a abertura bucal máxima deve ser medida 

antes do tratamento radioterápico, e esta dimensão deve ser verificada 

constantemente tanto pelo paciente quando pelo profissional gabaritado para 

garantir sua manutenção. (VISSINK, ET AL., 2003) 

Pacientes que apresentam risco de trismo devem realizar exercícios para 

manter a máxima abertura e mobilidade da mandíbula, no inicio da terapia, é 

recomenda o uso de lâminas de língua ou de batentes de borracha nestes 

exercícios para aumentar o tamanho de abertura mandibular. (VISSINK, ET 

AL., 2003) 

Exercícios dos músculos mastigatórios envolvidos, com abridores dinâmicos de 

boca para alongá-los e aumentar a abertura bucal tem sido úteis para alguns 

pacientes. O uso de antiinflamatórios não esteroidais auxilia no tratamento da 

dor,  e as pentofixilinas tem atividades imunomodelatórias, que regulam certas 

citocinas implicadas como mediadores de reações fibrogênicas depois da 
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radiação, podendo contribuir no tratamento do trismo   (SALAZAR, ET AL., 

2008)  

As limitações dos movimentos mandibulares e consequentes prejuízos no 

desempenho das funções estomatognáticas, especialmente na mastigação e a 

na fonoarticulação, sugerem a atuação de uma equipe multidisciplinar incluindo 

fonoaudiólogos, pois sua contribuição é bastante eficaz no restabelecimento 

funcional das articulações temporomandibulares. (LIMA E BENEVIDES, 2005) 

3.4.2.7 Lesão de cárie por radiação 

A Cárie de radiação é um efeito indireto das mudanças induzidas pela 

radioterapia nos tecidos das glândulas salivares resultando em hipossalivação, 

alteração da composição da saliva e consequente mudança na flora microbiana 

da cavidade bucal, portanto aumentando a quantidade de bactérias 

cariogênicas. Por este motivo a prevenção da hipossalivação contribui para a 

prevenção da cárie de radiação. (VISSINK, ET AL., 2003) 

Sassi e Machado (2009), sugerem como tratamento preventivo da cárie de 

radiação, bochechos com solução de fluoreto e sódio 1% por três minutos 

diariamente durante a radioterapia nos casos em que o paciente for dentado. 

(SASSI E MACHADO, 2009) 

As medidas preventivas mais recomendadas incluem higiene oral rigorosa, 

aplicação diária de flúor tópico pelo próprio paciente, alterações na dieta 

(diminuição do consumo de alimentos cariogênicos), soluções de bochecho 

remineralizante e preparações de saliva artificial. Outro cuidado importante é 

restaurar as lesões de cáries presentes na boca do paciente antes do inicio da 

radioterapia. (VISSINK, ET AL., 2003) 

A capacidade e disposição do paciente para a colaboração no tratamento 

dental e regime preventivo devem ser avaliadas, pois o nível de adesão e 

cumprimento desses pacientes é frequentemente baixo. (VISSINK, ET AL., 

2003) 

3.4.2.8 Osteorradionecrose  
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A melhor maneira de se prevenir a osteorradionecrose é através de uma 

completa avaliação dentária antes da radioterapia, identificando os principais 

fatores que irão aumentar o risco de desenvolvimento desta patologia. O 

objetivo principal é otimizar a condição da dentição do paciente, não tendo que 

realizar procedimentos como extrações dentárias, apicectomias, entre outras, 

após ou durante a radioterapia, portanto prevenção é a palavra de ordem. 

(VISSINK, ET AL., 2003) 

Segundo VissinK, ET AL. (2003), o fato de se extrair ou não os dentes antes da 

terapia antineoplásica tendo como objetivo eliminar focos de infecções, é 

questão de controversa há tempos, atualmente é aceitável que todos os dentes 

com um prognóstico questionável devem ser extraídos de forma atraumática e 

com possível fechamento por primeira intenção antes da radioterapia. O 

momento das extrações dentárias em relação ao início ou término da 

radioterapia tem sido estudado por muitos pesquisadores, e seus resultados 

têm variado muito. Extrações realizadas corretamente antes da radioterapia, 

não aumentam significativamente o risco global de osteorradionecrose, sendo o 

intervalo de cura indicado de 10 a 14 dias. Um intervalo de 14 dias ainda pode 

apresenta risco pequeno de desenvolver osteorradionecrose, tendo o risco 

reduzido a zero se houver um tempo de 21 dias ou maior intervalo entre as 

extrações e o início da terapia de radiação. (VISSINK, ET AL., 2003)  

Quando forem necessárias exodontias ou cirurgias menores, durante ou após a 

radioterapia, emprega-se técnica cirúrgica atraumática e alveolotomia para 

remoção de espículas ósseas e aproximação dos bordos da ferida buscando 

cicatrização por primeira intenção, juntamente com a utilização de HBO com o 

objetivo de melhorar a vascularização dos tecidos e sua capacidade de 

regeneração. (VIER, ET AL., 2005)  

O tratamento da osteorradionecrose depende da extensão da lesão e baseia-

se na combinação de medidas conservadores e ressecção cirúrgica. A 

antibioticoterapia tópica ou sistêmica é uma das medidas conservadoras mais 

utilizadas, além de irrigação local com soluções salinas, oxigênioterapia 

hiperbárica e derivados de metilxantinas e antioxidantes. É necessário também 
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durante o tratamento a suspensão do álcool, tabaco, remoção de próteses 

traumáticas e a melhoria da higiene oral. (ALDUNATE, ET AL., 2010) 

A terapia de oxigenação hiperbárica, é a administração de oxigênio em alta 

pressão atmosférica, associada ou não a cirurgia. O oxigênio empregado em 

altas concentrações e com pressão controlada promove um aumento da tensão 

de oxigênio na área comprometida, levando a uma neoformação vascular, 

aumento do número de células, aumento das atividades celulares, sendo 

também bacteriostático e bactericida, e contribuindo com o aumento de 

colágeno, contribuindo assim para a cicatrização dos tecidos lesionados pela 

radiação. (GRIMALDI, ET AL., 2005) 

Embora a oxigenação hiperbárica sendo considerado um tratamento 

conservador de grande valia para os pacientes, os tecidos mortos devem ser 

removidos, pois o sequestro ósseo não retornará às suas funções normais, 

portanto em uma necrose intensa o sequestro ósseo ou a fístula tratada 

somente com tal procedimento, sem intervenção cirúrgica associada, não terá 

efeitos significativos, devendo tal procedimento ser associado com o 

tratamento cirúrgico. (SALAZAR, ET AL., 2008) 

Segundo Aldunate, ET AL. (2010), a oxigenioterapia é considerado um fator de 

risco inerente, pois em estudo uma taxa de 7,8% dos pacientes sofreram 

complicações após um período de 15 anos de tratamento (3,4% de tonturas, 

2,2% de disfunção da tuba auditiva, 1,1% de acidente vascular encefálico e 

1,1% de insuficiência miocárdica). Portanto, apesar de, sua indicação 

constante ainda é controverso. Os tratamentos conservadores utilizando as 

pentoxifilinas, que é um derivado das metilxantinas, diminuem a viscosidade 

sanguínea, levando a um aumento da oxigenação tecidual e a inibição da 

fibrose. E os antioxidantes, como o tocoferol e superóxido dismutase, atuam 

capturando os radicais livres de oxigênio, tendo eficácia moderada, e quando 

associados à pentoxifilina (agentes antifibróticos sinérgicos), observa-se 

regressão das lesões ósseas.  (ALDUNATE, ET AL., 2010) 

Dentre os pacientes que apresentarem osteorradionecrose aproximadamente 

50% deles necessitaram de ressecção cirúrgica. Sendo feito o desbridamento 

cirúrgico, onde todos os tecidos desvitalizados são ressecados. No tratamento 
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cirúrgico da osteorradionecrose da mandíbula as modalidades mais utilizadas 

são: a necrosectomia e a mandibulectomia segmentar ou total associada à 

reconstrução com tecidos livres. As opções de reconstrução mandibular são: 

utilização de retalhos ósseos e materiais aloplásticos. Sempre que possível a 

mandíbula deve ser excluída do alvo da radioterapia, pois é o osso da face com 

maior acometimento,  e nos casos em que isso não é possível deve-se 

assegurar que o osso receba doses baixas, usa-se então a radioterapia 

conformacional, que permite doses maiores em uma área menor, poupando os 

tecidos saudáveis adjacentes dos efeitos colaterais. (ALDUNATE, ET AL., 

2010) 

Quadro 3- Dentes com prognóstico questionável e Tendo que ser removido 

antes do início da radioterapia:  

 Lesões de cárie avançadas com status pulpar questionável. 

 Lesões periapicais extensas. 

 Moderada/avançada doença periodontal (profundidade de bolsa 

superior a 5mm), especialmente com avançada perda óssea e 

mobilidade ou envolvimento de furca. 

 Pontas de raiz residuais não totalmente cobertas por osso alveolar. 

 Dentes impactados ou com incompleta erupção, principalmente os 

terceiros molares, que não são totalmente cobertos por osso alveolar, 

ou que estejam em contato com o meio bucal. 

 Dentes perto do tumor. 

                                                                                       (VISSINK, ET AL., 2003) 

3.4.2.9 Alterações do ligamento periodontal  

Segundo Salazar, ET AL. (2008), o cirurgião-dentista previamente deve realizar 

um exame bucal e periodontal minucioso, elaborando um plano de tratamento 

antes da terapia radioterápica, com integração de higiene oral básica, 

raspagem e remoção de fatores que acumulam placas, como próteses mal 

adaptadas, excesso de crista marginal em restaurações e exodontia de 

elementos com maior comprometimento periodontal. (SALAZAR, ET AL., 2008) 
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Faz-se necessário a constante avaliação periodontal seja antes, durante e após 

o tratamento com radiação, pois manifestações bucais podem se desenvolver. 

(SALAZAR, ET AL., 2008) 

 O risco para o desenvolvimento de doença periodontal e, consequentemente, 

a osteorradionecrose é diminuída em pacientes que receberam aplicações de 

tópicas de flúor e também mantém uma higiene oral satisfatória. (VISSINK, ET 

AL., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Discussão 

De acordo com Santos ², ET AL. (2010); Lôbo e Martins (2009); Sera, ET AL. 

(2013); Colombo e Rahal (2009); Daniel, ET AL. (2006) e Freitas, ET AL. 

(2011), o câncer de cabeça e pescoço tem uma predominância maior em 
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mulheres do que homens. No entanto apenas Santos², ET AL. (2010), e Daniel, 

ET AL. (2006), relatam que os índices entre as mulheres tendem a aumentar 

de acordo com as mudanças nos hábitos tabagistas e etilistas. 

Das condutas terapêuticas adotadas para o tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço, a radioterapia é utilizada primeiramente, podendo ser ou não 

associada à quimioterapia e a radioterapia. A terapia de radiação apresenta 

efeitos colaterais, tais como: mucosite, xerostomia, cárie de radiação, 

hipogeusia, disfagia, trismo, osteorradionecrose, alterações no ligamento 

periodontal e infecções oportunistas. (SERA, ET AL., 2013; VOLPATO, ET AL., 

2007; BONAN, ET AL., 2005; FREITAS, ET AL., 2011) 

A mucosite oral é um efeito adverso do tratamento antineoplásico, porém é 

dose limitante uma vez que a sua progressão pode interromper o tratamento 

radioterápico devido às ulcerações que podem provocar extremo desconforto e 

dor, necessitando de manobras realizadas por equipe multidisciplinar, inclusive 

o cirurgião- dentista. (SERA, ET AL., 2013; SALAZAR, ET AL., 2008; 

VOLPATO, ET AL., 2007; LÔBO E MARTINS, 2009). Bonan, ET AL. (2005) 

relata que a incidência de mucosite oral é de 97% em pacientes submetidos 

apenas a radioterapia, já em terapias radioterápicas associadas à 

quimioterapia o relato foi de 89%, e em pacientes submetidos apenas a 

quimioterapia apenas 22%, e Bueno, ET AL. (2012), relata que a radioterapia 

associada com a quimioterapia tem maior incidência de mucosite mais severa 

que pacientes submetidos apenas à radioterapia. Caccelli, Pereira e Rapoport 

(2009) afirmam maior risco de infecções oportunistas concomitantes devido à 

exposição de tecido conjuntivo subjacente ao epitélio nas lesões de mucosite, 

contudo Volpato, ET AL. (2007), também relacionam a presença da 

quimioterapia em conjunto com a radioterapia como fazendo parte do 

aparecimento das infecções devido à mielossupressão que pode ocorrer. A 

mucosite oral induzida por radiação apresenta tratamentos variados e 

manobras preventivas, contudo os estudos não são padronizados e os 

benefícios podem não ser homogêneos para todos os pacientes oncológicos 

em região de cabeça e pescoço, sendo as condutas de manejo paliativas. 

(VOLPATO, ET AL., 2007; BONAN, ET AL., 2012). A higiene oral adequada é 

uma das orientações mais recomendadas pelos autores, pois diminui o 
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acumulo de substratos de microrganismos que possam vir a infeccionar a MO. 

(SERA, ET AL., 2013; BONAN, ET AL., 2005; FREITAS, ET AL., 2011) 

Labbete, ET AL. (2003), Freitas, ET AL. (2011) e Salazar, ET AL. (2008) 

indicam a clorexidina no tratamento da mucosite, pois estudos relatam efeitos 

favoráveis. Bonan, ET AL. (2005); Salazar, ET AL. (2008) indicam o uso de 

ácido acetilsalicílico e corticosteroides para aliviar o desconforto e a dor. A 

terapia com o laser de baixa potência tem eficácia em diminuir a sensação 

dolorosa, regenerar os tecidos afetados pela mucosite e evitar graus mais 

severos de mucosite, porém não consegue prevenir na sua totalidade as lesões 

de irromperem na cavidade oral. (SALAZAR, ET AL., 2008; BONAN, ET AL., 

2005; FREITAS, ET AL., 2011; SANTOS¹, ET AL., 2010) 

As alterações ou perda do paladar é uma adversidade da radioterapia que 

possui poucos estudos relacionados, comparados a outras consequências da 

terapia de radiação. Os autores tratam a disgeusia como uma adversidade 

temporária da radioterapia, não havendo necessidade de tratamento específico 

devido a este aspecto. (VISSINK, ET AL., 2003; REDONDO E MONTOYA, 

2012) 

De acordo com vários autores a infecção bucal mais comum em pacientes que 

se submetem a radioterapia é a candidose, sendo a espécie Candida albicans. 

(KROETZ E CZLUSNIAK, 2003; LÔBO E MARTINS, 2009; SERA, ET AL., 

2013) Com a presença de adversidades como a mucosite, xerostomia, 

dificuldade de higienização bucal, provocadas pela sensibilidade dolorosa e a 

nutrição deficiente devido a radioterapia, favorecem o aparecimento de 

infecções oportunistas, sendo a candidíase a mais prevalente. (SALAZAR, ET 

AL 2008) O tratamento das infecções oportunistas consiste em uso de 

antifúngicos, antibióticos tópicos ou sistêmicos e enxaguatórios bucais. 

(SALAZAR, ET AL., 2008; CARDOSO, ET AL., 2005) 

Os artigos revisados trazem poucas referências relacionadas às alterações do 

ligamento periodontal. Vissink, ET AL. (2003), e Salazar, ET AL. (2008), 

salientam os cuidados com a higiene oral, necessitando de atenção do 

profissional de odontologia, com intervenções odontológicas sempre que 

necessário seja antes ou depois do tratamento radioterápico.  
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No que se concerce a cárie de radiação é um efeito direto das mudanças 

induzidas pela terapia de radiação, como hipossalivação, alterações da 

composição da saliva, mudanças na flora microbiana da cavidade bucal. 

(VISSINK, ET AL., 2014; REDONDO E MONTOYA, 2012; LOPES, ET AL., 

2004) Jbam e Freire (2006), e Kroetz e Czlusniak (2003), relatam que até 

indivíduos que há tempos não apresentavam lesões cariosas podem 

desenvolver a cárie de radiação se submetidos à terapia de radiação. As 

medidas preventivas que devem ser tomadas são: higiene oral rigorosa, 

aplicação de flúor tópico, alterações da dieta e bochechos com 

remineralizantes. (VISSINK, ET AL., 2003) 

 

O triste é uma complicação tardia das consequências bucais decorrentes da 

radioterapia de caráter progressivo, e os primeiros sinais ocorrem por volta de 

três a cinco meses. (VISSINK, ET AL., 2003; REDONDO E MONTOYA, 2012) 

Nos artigos referentes não trazem a especificação da porcentagem em número 

dos pacientes que desenvolvem trismo radioinduzido, apontam somente o 

aparecimento desta adversidade quando estão presentes as estruturas 

musculares da mastigação ou da ATM no campo de irradiação. (VISSINK, ET 

AL., 2003; REDONDO E MONTOYA, 2012; SALAZAR, ET AL., 2008) Os 

autores revisados indicam exercícios musculares para manter a abertura total 

de boca. (VISSINK, ET AL., 2003; SALAZAR, ET AL., 2008; CARDOSO, ET 

AL., 2005) 

 

A disfagia ou dificuldade de deglutição é uma alteração comum em pacientes 

que estão em tratamento radioterápico. (CARDOSO, ET AL., 2005; SANTOS³ 

ET AL., 2013) A disfagia pode causar dor, dificuldade na hidratação e na fala e 

também dificuldade em se alimentar, levando à perda de peso e caquexia. 

(CACCELLI, ET AL., 2009) A dificuldade de deglutição acontece pela falta de 

lubrificação do bolo alimentar, presença de infecções oportunistas e dor na 

mucosa, que normalmente encontra-se ulcerada. (SANTOS³, ET AL., 2013) 

 

A incidência da ORN apresenta-se variada na literatura. Grimaldi, ET AL. 

(2005), encontrou em sua revisão valores que variam entre 0,4% a 56% de 

pacientes que desenvolveram ORN após radioterapia, já Salazar, ET AL. 
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(2008), relata que sua prevalência tem variante de 10% a 37%. Vissink, ET AL. 

(2003) e Vier ET AL. (2005), não recomendam que extrações sejam feitas após 

a radioterapia, contudo nos casos de necessidade de extração esta será 

realizada concomitantemente à terapia de oxigenação hiperbárica, resultando 

em melhor vascularização da região traumatizada. A prevenção é a palavra de 

ordem para a osteorradionecrose, portanto uma avaliação dentária antes da 

radioterapia, identificando fatores que podem levar ao risco do 

desenvolvimento dessa patologia é essencial, e a otimização da condição 

dentária do paciente não tendo que submeter o mesmo a procedimentos 

cruentos durante ou após a radioterapia. (VISSINK, ET AL., 2003; GRIMALDI, 

ET AL., 2005) 

 

A xerostomia é considerada um dos efeitos de maior frequência entre os 

pacientes que são submetidos à terapia de radiação na região de cabeça e 

pescoço, caracteriza-se pela disfunção do fluxo salivar tanto em repouso 

quanto em estimulação. (REDONDO E MONTOYA, 2012;) Esta complicação 

ocorre devido a inclusão das glândulas salivares no campo de radiação, com 

inicio após a segunda semana de tratamento e a partir de doses de 2000 a 

2500 cGy. (SERA, ET AL., 2013; LÔBO E MARTINS, 2009) Caccelli, Pereira e 

Rapoport (2009), e Lôbo e Martins (2009), afirmam que a hipofunção das 

glândulas salivares passa a ser permanente quando as glândulas salivares 

acumulam valores médios de irradiação em cerca de 6000 cGy ou superiores. 

A forma mais eficaz para reduzir a disfunção das glândulas salivares é a 

prevenção, em alguns casos os feixes de radiação podem poupar as glândulas 

salivares maiores. (VISSINK, ET AL., 2003; SALAZAR, ET AL., 2008)  

 

O tratamento da xerostomia pode ser feito através do uso de sialogogos, 

podendo ser estes ser estimulantes mecânicos/gustatórios ou agentes 

sistêmicos. Estimulantes e substitutos da saliva agem apenas na xerostomia, 

não alterando o fluxo salivar, e os agentes sistêmicos atuam diretamente no 

fluxo salivar, atenuando os efeitos causados pela xerostomia, portanto a terapia 

mais indicada é a sistêmica. (JBAM E FREIRE, 2006; VISSINK, ET AL., 2003; 

SALAZAR, ET AL., 2008) 
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5 Considerações finais 

A revisão de literatura revela que o carcinoma de células escamosas é a 

neoplasia com maior prevalência na região de cabeça e pescoço, normalmente 

com lesões inicias leucoplásicas, eritroleucoplásicas e na forma de pequenas 

ulceras, sendo seu diagnóstico normalmente tardio levando a um prognostico 

desfavorável e a um tratamento mais agressivo.  

A radioterapia é uma das terapias mais utilizadas para o tratamento do câncer 

de cabeça e pescoço, sendo ou não associada a cirurgias ou a tratamentos 

quimioterápicos. Os efeitos colaterais do tratamento radioterápico, tais como 

xerostomia, cárie de radiação, mucosite, trismo, hipogeusia, disfagia, 

alterações do ligamento periodontal, osteorradionecrose, entre outros podem 

ser aliviados ou prevenidos, porém não totalmente evitados. 

O acompanhamento de pacientes irradiados por uma equipe multidisciplinar, 

com a presença de um cirurgião-dentista é de importância indiscutível, pois 

este profissional pode auxiliar tanto no diagnostico da patologia bem como nos 

tratamentos preventivos e curativos das consequências bucais que se 

manifestaram ao longo e após a terapia radioterápica.  

A adequação do meio intraoral anteriormente a radioterapia, pode minimizar de 

forma considerável a severidade das adversidades da radioterapia. É 

necessário também o acompanhamento odontológico após a conclusão da 

terapia antineoplásica, uma vez que alguns efeitos colaterais podem 

acompanhar o paciente indeterminadamente como o trismo e a hipossalivação, 

enquanto outras podem surgir na cavidade oral como as cáries de radiação e a 

osteorradionecrose. 

A confecção de um protocolo de atendimento de acordo com a literatura feito 

pelo cirurgião-dentista antes, durante e após a radioterapia, com avaliações 

clínico-radiográficas criteriosas são fundamentais, pois cada fase do tratamento 

determina intervenções com diferentes tipos de protocolos, tendo o intuito de 

minimizar e prevenir os efeitos colaterais bem como promover melhores 

chances de cura e qualidade de vida ao paciente. 
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