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Introdução: O Câncer é considerado pela organização mundial da saúde (OMS) um problema de 
saúde publica mundial, devido ao grande e crescente números de casos encontrados. Tem-se 
realizado estudos e pesquisas para o desenvolvimento de novas técnicas de intervenções para o 
tratamento dessas neoplasias, contudo, o tratamento cirúrgico associado à quimioterapia e 
radioterapia são consideradas as principais técnicas de tratamento para o combate das neoplasias 
malignas. A radioterapia atua de forma radical, remissiva, profilática e paliativa, podendo ser 
indicada de forma exclusiva ao tratamento ou associada a outros métodos terapêuticos (cirurgia), 
onde são empregados feixes de ações ionizantes em doses fracionadas com a finalidade de 
destruir células tumorais e atingir o menor número possível de células normais circunvizinhas. O 
uso destes compostos radioterápicos durante o processo de tratamento das neoplasias tem sua 
efetividade comprovada, porém o corpo sofre diversas alterações. Dentre elas, são encontradas 
varias manifestações bucais. Objetivo: Avaliar, detectar, diagnosticar e intervir terapeuticamente 
nas alterações bucais presentes em pacientes que são submetidos a tratamento radioterápico. 
Método: trata-se de um ensaio clinico prospectivo em pacientes sob tratamento radioterápico na 
Fundação centro de controle de oncologia do estado do amazonas FCECON. Resultados: o 
tratamento radioterápico influencia na qualidade de vida do paciente contribuindo com o 
aparecimento de lesões bucais, as quais podem ser tratadas com a ajuda do cirurgião dentista. 
Conclusão: foi comprovada a necessidade do cirurgião dentista fazendo parte da equipe 
multidisciplinar necessária para o tratamento antineoplásico e das lesões bucais. 
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