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RESUMO
A presença de um profissional de saúde bucal nas instituições que realizam o
tratamento de pacientes oncológicos é de grande importância, tanto no período
antes do início da terapêutica, como durante e após. Cabe ao cirurgião dentista
o papel de prevenção de complicações orais da quimioterapia e radioterapia nas
regiões da cabeça e do pescoço.
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ABSTRACT
The presence of an oral health professional in the institutions that perform the
treatment of cancer patients have a great importance in the period before, during
and after the start of therapy. It is up to the dental surgeon to play a role in
preventing oral complications of chemotherapy and radiotherapy in the head and
neck regions.
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INTRODUÇÃO
A pratica da OH inclui cuidado, prevenção e educação dos pacientes.
Surgiu nos Estados Unidos em 1901 com a criação do primeiro Departamento
de Odontologia no General Hospital of Philadelphia pela American Dental
Association. O início da OH no Brasil não pode ser precisamente indicado, mas
sabe-se

que

alguns

centros

começaram

a

implementar

tratamentos

odontológicos nos pacientes e meados do século XX. O exercício dessa
especialidade foi normatizado no pais somente e 2012 pelo Conselho Federal de
Odontologia.
Durante a permanência hospitalar, o estado psicoemocional dos pacientes
pode provocar alterações na saúde bucal como xerostomia, gengivite, herpes,
entre outras condições. Geralmente esses pacientes estão focados no
tratamento dos sintomas que causaram sua hospitalização, negligenciando as
condições de sua saúde bocal na manutenção da saúde geral. A proliferação de
microrganismos patogênicos favorecida pela falta de higiene é fator de suma
importância, principalmente pela formação de biofilmes, o que aumento o grau
de susceptibilidade dos hospitalizados à doenças biofilme-dependentes que, em
combinação com doenças sistêmicas, podem influenciar em sua viabilidade de
cura.
A integração entre profissionais da área da saúde é de extrema importância
no tratamento de pacientes oncológicos, visando sempre a manutenção da
saúde geral e melhoria de sua qualidade e vida durante e após a permanência
hospitalar. Com isso, médicos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, nutricionistas,
e fisioterapeutas devem trabalhar em conjunto para garantir o bem-estar dos
doentes.
A presença de um cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, portanto,
melhora as condições gerais dos pacientes, principalmente em departamentos
oncológicos, pela prevenção de infecções e complicações sistêmicas através do
cuidado da saúde oral e também no auxilio diagnóstico, diminuindo a morbidade,
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permanência de internação dos pacientes e seus custos hospitalares, visto que
infecções são considerados problema de saúde pública.
Os desafios enfrentados pelo sistema de saúde devido ao aumento da
incidência global de câncer gera altos custos. Países da União Europeia,
Estados Unidos e Canadá já apresentam, como prioridade, o desenvolvimento
de políticas com finalidade de gerir os custos pelo incentivo à tecnologias de
inovação relacionadas aos cuidados primários. O Brasil é um pais extremamente
atraente para a área oncológica, visto que sua população apresenta crescente
interesse na melhoria da qualidade de tratamento e no aumento das técnicas de
prevenção precoce, tornando-se um local com elevada demanda e, no momento,
pouco competitividade.
Cirurgiões-dentistas apresentam também intima relação com o diagnóstico
de lesões oral, auxiliando na prevenção e tratamento de neoplasias com
acometimento na região. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, através do
Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima que nos anos de 2010 e 2011
ocorram 489.270 novos casos de câncer no Brasil. No total, 40% de dos
cânceres com incidência na região da cabeça e pescoço ocorrem na cavidade
bucal. O diagnóstico de câncer oral no pais, atualmente, é atrasado, tornando o
inicio do tratamento tardio, o que aumenta os riscos pelo qual o paciente passa,
fazendo com que as terapias mais agressivas sejam necessária.
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1 OBJETIVO
Descrever os benefícios da presença de um cirurgião dentista hospitalar
durante os tratamentos de paciente oncológicos com enfoque na radioterapia e
quimioterapia.
2 TRATAMENTO NA RADIOTERAPIA
A radioterapia vem sendo largamente utilizada no tratamento de câncer
na região da cabeça e pescoço, o que aumenta a responsabilidade dos
cirurgiões-dentistas em relação aos doentes.
A radiação ionizante de em terapias dessa região geralmente apresenta
complicações relacionadas principalmente à dentição, a mucosa oral e as
glândulas salivares, podendo acometer também ossos e musculatura
mastigatória. Após exposição a elevadas taxas de radiação, as principais
consequências observadas e pacientes são hipossalivação, perda do paladar,
mucosite, trismo e osteoradionecrose, dependendo do campo de radiação, além
de estar intimamente relacionada ao aparecimento de câncer nos lábios.
2.1 Tratamento pré-radioterápico
É função do cirurgião-dentista a instrução de pacientes oncológicos a
respeito das consequências da radiação à sua saúde bucal. Previamente ao
tratamento, deve ser realizada uma avaliação de suas condições clinicas e
consequente regulamentação do estado hígido bucal. Os recursos terapêuticos
podem incluir extrações em áreas a serem expostas à radiação e suspenção do
uso de próteses removíveis. O prazo de liberação para o início do tratamento é
de aproximadamente 8 dias após a terapia dos achados na boca.
Deve ser feita também, não somente antes do tratamento, mas ao longo
de todo o seu curso e no período pós-terapêutico, a prevenção do consumo de
alimentos em elevada temperatura, álcool e tabaco.
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2.2 Tratamento durante a radioterapia
Ao longo da aplicação do procedimento, é recomendado a realização de
bochecho com solução salina 0,9% cerca de 10 vezes ao dia para diminuir ao
máximo a ocorrência e a gravidade das complicações da radioterapia.
2.3 Tratamento pós-radioterápico
Após o tratamento, deve ser avaliado o estado geral das condições de
higiene bucal, com foco nas possíveis complicações terapia. Recomendações
básicas incluem utilização de com solução de fluoreto de sódio 1% durante o
período de 3 minutos, ao menos uma vez por dia, exceto em pacientes com
mucosite, nos quais somente a laserterapia é indicada.
A perda do paladar e a mucosite são sintomas reversíveis quando tratados
no tempo adequado, enquanto que a xerostomia é um processo, em sua maioria,
irreversível.
2.3.1 Xerostomia
A xerostomia radioinduzida parece ser reversível quando as doses de
radiação aplicadas às glândulas são baixas, porém, a perda de sua função pode
se tornar irreversível a partir de aproximadamente 25 a 40 Gy. A destruição total
ou parcial das glândulas salivares pode ser observada logo após a primeira
semana de radiação, com diminuição em cerca de 50-60% da produção de
saliva, podendo chegar a 95% ao longo do tratamento. Pode ser observada
também alterações na composição da saliva, com aumento de sua viscosidade,
redução da concentração de eletrólitos e componentes imunológico e redução
de sua capacidade de tamponamento.
As condutas a serem adotadas em paciente que apresentam o sintoma
são:
- Prevenção por estimulação das glândulas após as seções com gomas de
mascar sem açúcar;
- Reposição de líquidos;
- Redução do consumo de açúcar;
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- Administração de saliva artificial com pH entre 6 e 7 e que contenha cálcio,
fosfato e mucina.
2.3.2 Mucosite
Mucosite como efeito colateral da radiofrequência desenvolve-se
precocemente e depende da dose, tipo e extensão tecidual da radiação aplicada.
Pode ser considerada uma das complicações mais estressantes do
procedimento devido ao elevado grau de comprometimento da qualidade de vida
do paciente, que pode apresentar dificuldades nos processos de mastigação e
deglutição e, em casos mais agravantes, necessidade de nutrição parenteral,
podendo haver a obrigação de interrupção da terapia.
2.3.3 Cárie de Radiação
A ação da ondas de radiação sobre os odontoblastos provocam a redução
da dentina reacional e consequente aumento da vulnerabilidade do esmalte, o
que pode culminar no aumento no número de microrganismos carcinogênicos no
local. O tratamento deve ser de urgência devido a rápida progressão a partir do
colo dental.
2.3.4 Osteoradionecrose
A radiação provoca morte celular, que leva a formação de uma lesão
infiltrativa por processo inflamatório crônico. Essas regiãodeve receber
tratamento periodontal, extrações, debridamento de tecido mole, remoção das
espículas ósseas e remoção de cáries extensas, mantendo a saúde bucal do
paciente.

3 TRATAMENTO NA QUIMIOTERAPIA
Pacientes oncológicos apresentam tendência à mielossupressão devido
às drogas quimioterápicas possuírem graus variados de toxidade, não somente
às células cancerígenas, como a todas as células mitoticamente ativas normais
do corpo humano. A mucosa bucal e do trato gastrointestinal estão em constante
divisão celular e, portanto, esse tratamento age com elevada intensidade às
células da região.
Além

disso,

a

administração

de

elevadas

doses

de

drogas

quimioterápicas pode provocar como consequência a leucopenia, devido ao
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acometimento da medula óssea, a partir do 14° dia após o início do tratamento,
aumentando os riscos de infecção. Esse tratamento antineoplásico provoca
ainda o agravamento das condições bucais existentes e pode evoluir para
atrofias epiteliais.
A mucosite quimioinduzida apresenta características semelhantes às do
tratamento radioterápico, desenvolvendo-se, em geral, na segunda semana
após o início da terapia. Em mucosas eritematosas e brilhantes, caso haja o
rompimento da integridade tecidual, formam-se lesões ulcerativas extremamente
álgicas e que podem servir como porta de entrada para microrganismos
infecciosos.
3.1 Tratamento pré-quimioterápico
Como no tratamento radioterápico, cabe ao cirurgião dentista as
instruções aos pacientes dos riscos dos métodos terapêuticos, assim como a
avaliação de suas condições clinicas oral e a regulamentação de seu estado
hígido bucal.
Entre os diversos métodos, devem ser incluídos as extrações de raízes
residuais, intervenção endodôntica e restaurações, sem eliminar nada que
previna o surgimento de focos infecciosos durante a quimioterapia.
3.2 Tratamento durante a quimioterapia
O tratamento mais aceito atualmente é o laser profilático, que deve ser
aplicado logo após a primeira sessão quimioterápica, nos locais mais afetados.
É feita aplicação de 10 segundos na região afetada a uma distância de 1cm entre
as aplicações, com doses de 10j/cm² e energia de 1J.
3.3 Tratamento pós-quimioterápico
Após o termino das aplicações da quimioterapia o cirurgião deve fazer uma
avaliação das condições de todo o estado hígido da boca, focando nas já
conhecidas complicações terapêuticas.
No caso da mucosite, deve ser utilizada laserterapia de baixa potência, que
promove a cicatrização da mucosa bucal lesada, reduz a inflamação local, a dor
e a intensidade da mucosidade oral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na oncologia, o cirurgião dentista apresenta papel essencial junto à equipe
multidisciplinar e, portanto, é necessário que os profissionais conheçam todos os
efeitos colaterais que possam surgir na região bucal, seja eles agudos ou
crônicos.
É importante que todos os pacientes prestes a receber rádio ou
quimioterapia na região da cabeça e do pescoço façam um planejamento
odontológico. O odontólogo deve ficar atento para diagnosticar e tratar todos os
tipos de infecções, que podem afetar a boca durante o período da terapia. Uma
vez que o tratamento de câncer é realizado sem interrupções, o cirurgião dentista
proporciona uma diminuição nos custos hospitalares de internação e uma
qualidade de vida melhor ao paciente.
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