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O tratamento radioterápico em cabeça e pescoço traz inúmeras seqüelas ao paciente irradiado. 

Considerando-se a fundamental importância da adequação do meio bucal e da conscientização 

do paciente previamente à realização de radioterapia, esse artigo tem como propósito relatar 

um caso clínico em que se optou pela manutenção dos elementos dentais remanescentes, 

realizando-se tratamento periodontal básico, conscientização e motivação de um paciente que 

seria posteriormente submetido a tratamento radioterápico em região de cabeça e pescoço. 

De acordo com a revisão de literatura e com o caso clínico apresentado, concluiu-se que 

os procedimentos periodontais se apresentaram indispensáveis para a adequação do meio 

bucal do paciente previamente à radioterapia, destacando-se neste contexto a importância 

da participação do Cirurgião-dentista para a manutenção da saúde bucal e qualidade de vida 

do paciente irradiado.
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INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA
A radioterapia é empregada com freqüência no tratamento paliativo ou curativo de neoplasias 

malignas em região de cabeça e pescoço. Infelizmente, vários efeitos colaterais induzidos pela radiação 

podem ocorrer. Dentre esses efeitos estão: mucosite, diminuição de fl uxo salivar, disfagia, disgeusia, 

infecções oportunistas, cáries de radiação, periodontopatias e osteorradionecrose (Jansma et al., 1992; 

Garg, Malo, 1997; Dib et al., 2000; Lindegaard et al., 2000).

Na osteorradionecrose, uma das mais sérias complicações decorrentes da irradiação em cabeça e 

pescoço, as células ósseas e a vascularização podem ser irreversivelmente injuriadas (Ellis, 1993; Silver-
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man Jr., 1999). Além disso, os riscos de ocorrência 

da osteorradionecrose continuam indefi nidamente 

após a terapia de irradiação (Silverman Jr., 1999).

A gravidade das complicações varia de acordo 

com: quantidade de radiação administrada, campo de 

irradiação, hábitos do paciente, preparo odontológico 

recebido e conscientização prévia ao tratamento radio-

terápico, tempo decorrido desde o término da radiote-

rapia (Kluth et al., 1988; Silverman JR., 1999).

Em 2002, Magalhães et al. avaliaram 31 pacien-

tes irradiados, dentre os quais 64,52% apresentaram 

alterações gengivais/periodontais como gengiva infl a-

mada e mobilidade dental decorrente de reabsorção 

do osso alveolar. A partir da anamnese, os autores 

obtiveram informações que justifi caram, pelo menos 

em parte, as condições gengivais/periodontais apre-

sentadas: 90,32% dos pacientes avaliados não rece-

beram tratamento odontológico prévio ao tratamento 

radioterápico; 83,88% não foram conscientizados 

sobre os problemas bucais que poderiam ocorrer; 

77,41% não foram orientados sobre os cuidados ne-

cessários para com a saúde bucal. 

Segundo Silverman Jr. (1999), o periodonto 

pode ser mantido em ótimas condições através de 

procedimentos periodontais de rotina, sendo neces-

sário ter uma atenção especial com os procedimen-

tos prévios à irradiação, especialmente com estado 

dentário geral, técnicas de higiene oral, motivação e 

capacidade de cooperação por parte do paciente.  

Wright et al. (1985) apresentaram um programa 

de saúde bucal para pacientes em tratamento onco-

lógico. Desenvolvido pelo National Institute of Dental 

Research (EUA), o programa consiste de uma seqüência 

de tratamentos e cuidados que fazem parte de um pro-

tocolo de admissão desses pacientes no hospital, para 

a realização do tratamento oncológico (Quadro 1).

Um método para avaliação da necessidade de 

extrações dentárias prévias em pacientes que seriam 

submetidos a tratamento radioterápico foi proposto por 

Bruins et al. (1999). Dentre os critérios de avaliação 

estavam: condição dental (periodontal, endodôntica, 

dentes impactados), importância do dente na cavidade 

oral, dose de radiação. Esses autores concluíram que a 

condição dental infl uencia diretamente na decisão de 

realização de exodontias, sendo que a condição perio-

dontal tem relativa importância na decisão de extração 

dental, visto que dentes com doença periodontal podem 

causar sérias complicações, como, por exemplo, a 

osteorradionecrose, que pode ocorrer diretamente ou 

como conseqüência de extrações pós-radiação. Ainda 

de acordo com Bruins et al. (1999), considerando-se 

os índices periodontais, a extração dentária prévia ao 

tratamento radioterápico estará indicada em casos em 

que houver bolsas periodontais maiores que seis milí-

metros. Além disso, esse fator não deve ser considerado 

isoladamente, devendo-se levar em conta também en-

volvimento de furca, localização dental (dente atingido 

pela radiação) e dose de radiação.

Mediante os dados da literatura e as condi-

ções de saúde bucal/periodontal apresentadas pelo 

paciente, propusemos a terapia específi ca para 

este caso clínico. Desse modo, demonstraremos 

a importância da obtenção e manutenção de ade-

quadas condições bucais/periodontais previamente 

à realização de radioterapia em região de cabeça e 

pescoço, enfatizando a participação indispensável 

do cirurgião-dentista, na equipe multidisciplinar que 

deve orientar e assistir os pacientes irradiados.

1 Exame bucal clínico e radiográfi co, avaliação das próteses existentes, 
plano de tratamento discutido com paciente/família 

2

Programa de orientação paciente/família, remoção de cálculo, raspa-
gem e alisamento radicular, moldagem para confecção de moldeiras 
de fl úor, distribuição de panfl etos com orientações sobre o tratamento 
oncológico

3 Instruções de higiene oral personalizadas

QUADRO 1: Seqüência de tratamentos e cuidados odontológicos para pacientes em tratamento oncológico.

QUADRO 1: Continua.
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RELATO DE CASO CLÍNICO
Paciente do sexo feminino, 59 anos, fumante, 

ex-alcoólatra, foi encaminhada à Clínica de Perio-

dontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara 

para avaliação, dois meses após uma exérese de 

Carcinoma Espino-Celular (CEC) e previamente a 

possível realização de radioterapia.

A exérese do CEC havia sido realizada na 

região direita da mandíbula, onde foi removido 

também osso alveolar como margem de seguran-

ça (Figura 1). A paciente possuía arcada superior 

desdentada e sete dentes remanescentes na arcada 

inferior (Figura 2). 

Durante a anamnese, a paciente relatou nunca 

ter sido submetida a qualquer tipo de tratamento 

periodontal, além disso, afi rmou realizar escovações 

dentárias e não fazer uso de fi o dental.

No exame clínico intrabucal foram observadas 

as condições dos tecidos moles, além das condi-

ções dentárias gerais e periodontais. A paciente 

apresentava dentes remanescentes hígidos. Para a 

observação das condições periodontais, avaliamos: 

profundidade de sondagem, nível gengival, sangra-

mento marginal e mobilidade dental. Também foi 

levantado o índice de placa corada, após o uso de 

pastilhas evidenciadoras, o que permitiu demonstrar 

à paciente as defi ciências na higienização.

No Quadro 2 estão representadas as condições 

periodontais da paciente. Nota-se que há presença 

de mobilidade grau I em alguns elementos dentais. 

O sangramento marginal não se mostrou presente. 

Além disso, a paciente apresentava profundidades 

Fonte: Wright WE, Haller JM, Harlow SA, Pizzo PA

Antes ou no início de 
 radioterapia/quimioterapia

Tratamento dental para eliminar/ controlar infecções bucais ou condições 
que possam causar complicações (extrações, tratamento endodôntico, 
restaurações e ajustes de próteses)

Durante tratamento 
 oncológico Manutenção das avaliações dentais e reforço das instruções

Após tratamento 
 oncológico

Manutenção das avaliações dentais e reforço das instruções a cada 
retorno do paciente ao hospital

QUADRO 1: Continua.

de sondagem rasas, com excesso do sítio lingual 

do elemento 35, dente que também apresentava 

maior retração gengival em comparação aos demais 

(Figura 3).

Pôde-se notar presença de cálculos supragen-

givais principalmente na região lingual de dentes 

anteriores inferiores, bem como pigmentação nico-

tínica nessas regiões (Figura 2). A paciente apresen-

tava pequena quantidade de cálculos subgengivais, 

além de placa supra e subgengival.

Mediante as informações obtidas e aos dados 

da literatura, foi traçado um plano de tratamento 

que consistiu na manutenção dos elementos den-

tais para futura reabilitação protética, realização de 

tratamento periodontal básico, ou seja, raspagem e 

alisamento radicular com instruções de higiene oral 

em todas as sessões clínicas, além de motivação da 

paciente pelo cirurgião-dentista. 

A raspagem foi realizada com instrumentos 

manuais. Com o intuito de auxiliar na remoção de 

cálculos supragengivais e pigmentos provenientes 

do uso de cigarro, foi utilizado o aparelho de ultra-

som e o jato de bicarbonato, obtendo-se o resultado 

apresentado na Figura 4.

Um mês após a realização de raspagem e 

alisamento radicular, foram reavaliadas as condi-

ções periodontais da paciente. Nesse momento, 

a paciente ainda não havia sido submetida ao 

tratamento radioterápico. Pudemos observar, en-

tão, recidiva de pequena quantidade de cálculo 

supragengival, tendo sido mantidas as condições 
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de candidose, possivelmente decorrente da xe-

rostomia induzida pela radioterapia (Figura 6). 

Realizamos o reforço das instruções para melhora 

dessas condições, que estavam sendo monitoradas 

e controladas com limpezas diárias, escovação, 

uso de fi o dental, uso de saliva artifi cial e aplica-

ções diárias de nistatina. 

Devido ao risco de osteorradionecrose (Ellis, 

1993; Silverman Jr., 1999), optamos por não re-

alizar raspagem e alisamento radicular durante 

o tratamento radioterápico, apenas consultas 

para acompanhamento e reforço das instruções 

de higiene oral. Além disso, devido às condições 

periodontais apresentadas pela paciente, o proce-

dimento de raspagem e alisamento radicular, não 

se mostrou necessário.

O responsável pela paciente autorizou a di-

vulgação do caso clínico apresentado.

FIGURA 2: Visão geral das condições dentárias e gengivais 
iniciais.

FIGURA 3: Destaque para retração gengival apresentada 
pelo elemento 35.

periodontais. Além disso, as condições de higiene 

oral, bem como a colaboração da paciente, mos-

traram-se bastante adequadas, o que reforçou 

a opção pela manutenção de seus elementos 

dentais.

Durante o tratamento radioterápico foram 

realizadas consultas de manutenção periodontal 

e acompanhamento da paciente. Nos exames de 

controle das condições periodontais foi possível 

observar que não havia presença de bolsas pe-

riodontais profundas (Figura 5), nem mobilidade 

excessiva. O quadro periodontal se apresentou 

estável. A paciente relatou apresentar sangra-

mento intrabucal proveniente de uma fístula que 

se formou no local em que foi realizada a exérese 

do carcinoma, além de sensação de “secura” bucal 

e perda do paladar. Ao exame clínico observamos 

presença de sangramento na comissura bucal e 

FIGURA 4: Condições dentárias e gengivais após raspagem 
e alisamento radicular.

FIGURA 1: Região intrabucal de onde foi removido o 
Carcinoma Espino-Celular.
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Sítio D L M D L M D L M D L M D L M D L M D L M

Sangr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N. G. 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 0 2 1 1 4 4

P.S. 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 4 3

N. I. 6 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 8 7

Sítio D L M D L M D L M D L M D L M D L M D L M

Sangr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N. G. 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 0 2 1 1 4 4

P.S. 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 4 3

N. I. 6 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 8 7

Dente 42 41 31 32 33 34 35

Mobili-

dade

G.1 - G.1 G.1 - - -

QUADRO 2: Condições periodontais iniciais apresentadas pela paciente.

Sangr. = sangramento marginal; N.G. = nível gengival; P.S. = Profundidade de sondagem; N.I. = nível de inserção.

FIGURA 5: Visão geral das condições dento-gengivais 
observadas durante a radioterapia.

FIGURA 6: Visão geral das condições extra e intrabucais 
observadas durante a radioterapia.

DISCUSSÃO 
Apesar de as seqüelas bucais do tratamento 

radioterápico serem inevitáveis, como observado 

no caso clínico em questão, um protocolo que mi-

nimize essas alterações deve ser instituído antes da 

radioterapia e persistir por toda a vida do indivíduo 

(Magalhães et al., 2002). 

O cirurgião-dentista tem um papel funda-

mental dentro da equipe multidisciplinar que deve 

assistir o paciente irradiado, atuando como um dos 

responsáveis pela manutenção da qualidade de vida 

do paciente, bem como de um melhor prognóstico 

para a doença (Epstein et al., 2001).
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A opção pela manutenção dos elementos den-

tais do paciente que será submetido à radioterapia 

depende não só de fatores relacionados à condi-

ção dental, mas também de fatores relacionados 

ao cuidado pessoal do paciente com sua dentição 

(Ellis, 1993) e à importância que o paciente dá a 

ela, pois a manutenção dos dentes tem relação 

também com o fator psicológico do paciente, con-

tribuindo signifi cativamente para a manutenção da 

auto-estima que, geralmente, no caso, se encontra 

extremamente diminuída.

A permanência dos elementos dentais re-

manescentes da paciente em questão foi possível 

devido às condições dentais e periodontais por ela 

apresentadas, bem como devido ao grande “com-

pliance” observado durante o tratamento periodontal 

básico. A paciente que inicialmente se mostrou bas-

tante desmotivada com a sua condição dental que 

se apresentava precária, demonstrou entusiasmo e 

otimismo mediante a informação da possibilidade 

de reabilitação protética posterior ao tratamento 

radioterápico.

Observando-se a manutenção de adequadas 

condições periodontais apresentadas pela paciente 

durante a radioterapia, fi ca clara a importância do 

tratamento odontológico prévio, visto que este propor-

ciona adequação das condições bucais do paciente, o 

que associado à conscientização, contribui signifi cati-

vamente para a redução de algumas das seqüelas do 

tratamento radioterápico, bem como de sua gravidade 

(Dib et al., 2000; Magalhães et al., 2002).

CONCLUSÕES 
De acordo com a revisão de literatura e com o 

caso clínico apresentado, concluímos que a participação 

do cirurgião-dentista dentro de uma equipe multidisci-

plinar que deve assistir o paciente irradiado tem funda-

mental importância. Os tratamentos prévios ao trata-

mento radioterápico, bem como o acompanhamento do 

paciente irradiado, merecem grande atenção por parte 

do cirurgião-dentista, que muitas vezes desconhece as 

condutas necessárias nessas situações, negligenciando 

seu importante papel na equipe que deve zelar pela 

qualidade de vida do paciente irradiado.  

Faloni AP de S, Lorenzon AP, Margonar R, Fernandes JMA, Sampaio JEC. Importance of the periodontal procedures previously to head and neck radiotherapy. 
Rev Int Periodontia Clin 2005; 2(6/7):93-9

Radiotherapic treatment for head and neck cancer brings several effects to irradiated pacient. 

Considering the extreme importance of pacient conscientization and of effi cient bucal treatment, 

previously to radiotherapy, the purpouse of this article consist in relate a clinic case on that 

tooth were supported, and it was done periodontal treatment, conscientization and motivation of 

a pacient that would be submitted to radiotherapic treatment.  It followed that the periodontal 

procedures were indispensable to effi cient bucal treatment previously to radiotherapy and the 

participation and colaboration of the dentist is extremely important to bucal health manutention 

of this pacients.

KEYWORDS: Radiotherapy; Periodontics; Prevention.
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