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Reabilitação oral em doentes oncológicos
caso clínico
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Introdução
O cancro oral refere-se ao conjunto de tumores localizados
na região dos lábios, cavidade oral e/ou orofaringe, sendo
o quinto tumor mais comum do mundo e com valores de
incidência que rondam os 500.000/ano2. Durante as cinco
últimas décadas, a taxa de sobrevivência a cinco anos não
tem sofrido alterações, verificando-se que aproximadamen-
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te 47% dos pacientes com carcinoma na cavidade oral ou
faringe e 44% na laringe morrem cinco anos após terem sido
diagnosticados1. 

95% dos cancros orais são detetados em pacientes com
mais de 40 anos, apresentando uma média de 65 anos na
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a altura do diagnóstico. Os seus principais factores etiológi-
cos são o tabaco e o álcool, salientando-se a sinergia que
apresentam, quando ambos estão presentes.

Normalmente é assintomático nos estádios iniciais e o seu
diagnóstico é geralmente tardio, devido à inespecificidade
dos sintomas que o paciente apresenta, o que atrasa a pro-
cura de cuidados médicos. A abordagem dos pacientes com
cancro oral representa um desafio multidisciplinar, devido à
complexidade e diversidade de tratamentos que estes doen-
tes requerem. Os princípios gerais de abordagem do pacien-
te com cancro oral são: avaliação minuciosa do paciente e
da doença; diagnóstico, classificação e estadiamento da
doença tumoral; realização de um plano de tratamento rigo-
roso; coordenação das várias modalidades terapêuticas;
reconstrução e reabilitação pós-tratamento e suporte fisioló-
gico e social. O médico dentista tem assim um papel ativo,
não só no rastreio e diagnóstico precoce desta patologia,
porque disponibiliza cuidados de saúde oral à população em
geral, que lhe permitem intervir sobre fatores de risco como
o tabaco e/ou álcool, mas também no acompanhamento
durante e após o tratamento.

O paciente oncológico
O tratamento do paciente oncológico comporta
um conjunto de possíveis complicações
e efeitos secundários resultantes
do tratamento da patologia,
aos quais o médico den-
tista deve estar atento
e saber como agir,

não só durante as consultas de rotina, como também duran-
te o planeamento do tratamento. O tratamento do cancro oral
passa, normalmente, pela realização de um procedimento
cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia, podendo haver a
associação de alguns destes em situações de maior maligni-
dade. Os procedimentos cirúrgicos podem envolver a remo-
ção de grandes quantidades de tecidos e, por sua vez, a
radioterapia e quimioterapia vão causar alterações a nível
celular. Algumas das principais complicações a nível dentá-
rio e oral descritas na literatura como consequência destas
terapias são a mucosite e infeções orais, hiposalivação, des-
mineralização dentária, disgeusia (alteração do paladar),
alterações funcionais (fonação, deglutição e mastigação),
trismos, osteorradionecrose e malnutrição. 

A mucosite e as infeções orais resultantes da quimio e radio-
terapia criam desconforto e dor durante a utilização de pró-
teses que fiquem assentes ou em contacto com a mucosa. 

A hiposalivação vai causar alterações a diversos níveis, des-
de maior propensão para o desenvolvimento de cáries, por
ausência do efeito tampão e lavagem, à alteração do pala-
dar, não esquecendo também que a saliva desempenha um
papel importante na retenção de algumas próteses. A altera-
ção das funções básicas como a deglutição e mastigação

irá refletir-se na capacidade de recuperação do
paciente. 

Os trismos causam uma limitação
da abertura da boca, que dificul-

ta a mastigação e o acesso às
zonas a reabilitar. 
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aA osteorradionecrose é uma situação de difícil tratamento e
pode levar à falha das reabilitações por perda ou alteração
do osso de suporte. 

Salienta-se, ainda, um quadro de alterações sistémicas e psi-
cológicas que também podem condicionar o plano de trata-
mento, quer por défice nutricional, reduzindo a capacidade
de cicatrização, quer pela própria motivação do paciente.

Reabilitação
A reabilitação do paciente oncológico tem como objetivo prin-
cipal devolver-lhe a qualidade de vida pessoal e social. Ela é
de índole multidisciplinar, envolvendo uma equipa de espe-
cialistas muito diversa que inclui o cirurgião, o médico onco-
logista, enfermeiras, o psicólogo, o médico dentista, o higie-
nista oral, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de prótese
e a assistente social. O planeamento da reabilitação não deve

começar depois do tratamento da patologia, mas sim a partir
do momento do diagnóstico, de modo a que haja uma maior
coordenação entre as diferentes equipas envolvidas. 

Numa fase pré-cirúrgica deve-se debater com o paciente as
suas necessidades e expetativas face à reabilitação e ideal-
mente registar e recolher toda a informação que vá influenciar
ou condicionar a reabilitação. A realização de impressões das
duas arcadas, registo de mordida e fotografias extra e intra-
orais podem vir a facilitar os trabalhos a realizar no futuro2.
Após a cirurgia de remoção de tumores da maxila e/ou man-
díbula o paciente encontra-se normalmente “mutilado” pela
extensão da mesma, pelo que a reabilitação é fundamental
para prevenir deformações faciais, manter a continuidade
óssea e facilitar as funções de mastigação, deglutição e fona-
ção, não esquecendo que a redução da morbilidade e o esta-
belecimento de uma qualidade de vida aceitável são também
essenciais. As diferenças entre os defeitos criados na maxila
e na mandíbula vão influenciar a reabilitação, a qualidade de
vida, o nível de função psico-social, entre outros. As princi-
pais diferenças relacionadas com a reabilitação encontram-se
resumidas no quadro 15.

A reconstrução cirúrgica, apesar de permitir obter resultados
aceitáveis na restauração de defeitos ósseos e de tecidos
moles, da continuidade da mandíbula e da forma da língua5,
se não for associada a uma adequada reabilitação oral, pode
permanecer insatisfatória no que se refere à mastigação,
fonética, estética e deglutição2. As soluções disponíveis para

Defeitos na maxila Defeitos na mandíbula

qualidade • Alguns casos permitem reabilitar • Maioria dos casos com comprometimento
ao ponto de restituir níveis quase normais da função e estética. Difícil de reabilitar
de função e estética. a níveis pré-cirúrgicos.

• Qualidade de vida aceitável. • Qualidade de vida limitada.

Reabilitação • Normalmente imediata • Primariamente cirúrgico.
modo e relativamente simples. • Demorado.

• Resultados mais previsíveis. • Resultados menos previsíveis.

eficácia • Eficazes a curto e a longo prazo. • Menos eficazes.

Cirurgia de reconstrução • Não é a primeira escolha devido à eficácia • Melhoramento estético e funcional.
da reabilitação prostodôntica.

• Pode atrasar o diagnóstico de recidivas. • Condiciona a reabilitação prostodôntica.

Equipa de reabilitação • Pode ser realizada apenas • Obriga necessariamente uma equipa
pelo prostodontista, mas não é o ideal. multidisciplinar.

Quadro 1. Adaptado de Roumanas et al., 2006.
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a a reabilitação prostodôntica do paciente oncológico, após a
reconstrução, são as próteses removíveis e as próteses fixas
dento e implantosuportadas. As próteses removíveis normal-
mente resultam em próteses instáveis e pouco funcionais e
as próteses fixas dentosuportadas, nos casos de ressecções
extensas, são na maioria das vezes inviáveis. Assim, o recur-
so a implantes endósseos permite providenciar soluções
protéticas mais estáveis e satisfatórias a nível funcional5-7.
Contudo, a adesão do paciente à reabilitação com implantes
muitas vezes é comprometida pelo seu estado psicológico,
face ao esforço adicional que terá de fazer ao submeter-se a
mais cirurgias. Quando se opta por esta solução surgem
duas questões importantes que envolvem os pacientes sub-
metidos à radioterapia. A primeira refere-se à viabilidade dos
implantes colocados nestes pacientes, ou seja, a preocupa-
ção de que as alterações causadas nos tecidos moles e duros
pela radiação comprometam a osteointegração dos implan-
tes colocados. A literatura científica indica que a extensão
destas alterações depende da dose, local e duração do trata-
mento com radiação e torna, à partida, o doente irradiado na
cabeça e pescoço, mais suscetível ao desenvolvimento de
osteorradionecrose dos maxilares e sujeito a maiores taxas
de insucesso implantar19. A segunda questão está relaciona-
da com a altura da colocação dos implantes. Existem autores
que defendem que os implantes devem ser inseridos na altu-
ra da cirurgia de ressecção – colocação primária8, enquanto
que outros advogam que devem ser colocados depois do tra-
tamento oncológico estar completo – colocação secundária8,

aproximadamente seis a 12 meses após radioterapia2. As
vantagens de cada uma das situações estão resumidas no
quadro 22,8,9.

Reabilitação na maxila

Os maxilares são os ossos mais importantes do esqueleto
do terço médio da face. Juntamente com os ossos malares
fornecem o suporte para os músculos responsáveis por fun-
ções como a expressão facial, mastigação, fonação, respira-
ção e deglutição. Têm, ainda, importância no estabelecimen-
to de grande parte do contorno facial. A decisão de recons-
trução maxilar depende, em parte, da extensão da maxileto-
mia – que frequentemente causa uma comunicação entre as
cavidades oral, nasal e do seio maxilar. Na reconstrução da
maxila são usados diversos tipos de enxertos, entre eles,
enxertos osteocutâneos do perónio e do rádio, da grelha
costal e enxertos vascularizados e não vascularizados da
crista ilíaca interna, com retalho do músculo oblíquo10.
Segundo Sarukawa10, são várias as indicações para a
reconstrução maxilar, incluindo-se a reconstrução imediata
após extirpação de um tumor maligno/benigno ou a recons-
trução secundária. A reconstrução imediata após a cirurgia
ressectiva de um tumor maligno distingue-se dos outros
tipos de reconstrução maxilar, pois está em causa a maligni-
dade da doença, sendo o primeiro objetivo a remissão da
mesma e prevenção de recidiva local, em detrimento da
reconstrução, que passa assim para segundo plano. A rea-
bilitação protética dos defeitos maxilares ganha, assim, uma
maior importância, principalmente quando o objetivo ime-
diato é encerrar a comunicação entre a cavidade oral e a
nasal e/ou sinusal, pois a circulação de ar e fluídos entre
estas cavidades é bastante comprometedora da função.

1. Evita que a cirurgia de implantes seja realizada 
em osso irradiado, podendo esperar-se um menor risco 
de osteorradionecrose.

2. Permite que a osteointegração se inicie antes 
da radioterapia.

3. Permite a realização de obturadores cirúrgicos retidos 
nos implantes, permitindo um pós-operatório 
mais favorável na mastigação e na fala.

4. Evita ao paciente mais um tempo cirúrgico.

5. Diminui o tempo de profilaxia e necessidade 
de terapia hiperbárica.

6. Período de reabilitação mais curto.

1. Evita que haja um posicionamento incorreto dos implantes,
impossibilitando a reabilitação protética em casos em 
que a cicatrização crie alterações anatómicas importantes.

2. Evitar que a colocação de implantes interfira com o tratamento
oncológico, atrasando a radioterapia.

3. A percentagem alta de recorrência local ou morte 
nos 13 meses a dois anos após a ressecção tumoral faz 
com que a terapia com implantes imediatos, 
com o dispêndio de esforço, custo e potenciais complicações,
resulte em próteses que não chegariam a ser usadas.

4. Permite que o paciente estabilize, haja a cicatrização 
dos tecidos, conseguindo-se avaliar assim a necessidade 
de retenção e estabilidade adicional necessária.

Vantagens da colocação primária Vantagens da colocação secundária

Quadro 2. Adaptado de Schepers et al., 2006, e Schoen et al., 2008.
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Têm sido publicados vários sistemas de classificação dos
defeitos ósseos, entre eles o proposto por Okay11 em 2011,
e vários algoritmos para os procedimentos de reconstrução,
onde se sugere que a maioria desses defeitos maxilares seja
reconstruída com enxertos osteocutâneos livres10. Os siste-
mas de classificação permitem aos cirurgiões e médicos
dentistas responsáveis pela reabilitação o estabelecimento
de um prognóstico com base nas características de um defeito
em particular. O sistema de classificação dos defeitos criados
pelas maxiletomias, proposto por Okay, baseia-se na localiza-
ção, tamanho, conformação do defeito e peças dentárias pre-
sentes11. Geralmente uma reabilitação imediata, ou de curto
prazo, passa pela confeção de uma prótese cirúrgica imediata,
colocada durante o tempo da intervenção cirúrgica, devido ao
facto de uma prótese definitiva não se encontrar indicada até à
estabilização do sítio cirúrgico4,13.

A reabilitação dentária na maxila pode ser obtida através de pró-
teses removíveis dento-mucosuportadas ou de próteses sobre
implantes endósseos2,4,12. No planeamento da reabilitação
devem ser tidos em consideração fatores como os movimentos
da prótese, as alterações do tecido local, a presença de próte-
ses obturadoras no palato, a extensão do defeito, a presença de
dentes e o seu prognóstico, assim como o peso, o volume da
reabilitação protética e a zona neutra, para além de fatores como
a quimioterapia ou radioterapia e a condição médica geral2,4,12.
Por ser dependente de uma multiplicidade de fatores, a reabili-
tação maxilar com próteses removíveis pode tornar-se bastante
complexa e, por vezes, funcionalmente insuficiente, o que torna
a reabilitação com implantes osteointegrados uma alternativa
viável, segura, confortável, eficaz biomecanicamente e mais
satisfatória para o paciente2. Atualmente, é possível reabilitar as
peças dentárias através de uma reabilitação implantosuportada
independente do obturador2, simplificando a manutenção pro-
tética e aumentando a estética e qualidade de vida do paciente.

Em relação ao tipo de solução prostodôntica, esta pode
ser fixa ou removível, onde a removível ganha relativa van-

tagem por permitir uma higienização facilitada, um follow-up
visual do defeito e das margens cirúrgicas, para além do custo
inicial e manutenção serem relativamente reduzidos quando
comparados com a fixa2. Quando utilizada uma reabilitação fixa,
esta deve ser separada da prótese obturadora, de modo a per-
mitir a remoção desta última para facilitar a higienização e o
follow-up da lesão, e deve ficar suficientemente afastada das
mucosas de modo a prevenir lesões traumáticas que podem
evoluir para osteorradionecrose. 

Mais recentemente surgiram os implantes zigomáticos que,
em associação com os implantes convencionais, podem mini-
mizar ou excluir a necessidade de enxerto ósseo ou mucoso, o
que se traduz num menor tempo de hospitalização e menos
dor e morbilidade2,14. Este tipo de implantes encontram-se
geralmente indicados para a reabilitação prostodôntica em
situações de reabsorção maxilar extensa, ou como forma de
ancoragem de reabilitações protéticas, em defeitos maxilares,
nomeadamente aqueles secundários à cirurgia oncológica2,14.
As principais desvantagens apontadas a estes implantessão o
acesso cirúrgico dificultado e a visibilidade reduzida, princi-
palmente quando o paciente apresenta trismos e o potencial
risco de dano ocular2,14.

Cada caso de reabilitação maxilar deve ser analisado indivi-
dualmente considerando todas as hipóteses, pois não existe
uma única solução para a reabilitação de todos os defeitos
secundários à cirurgia oncológica.

Reabilitação na mandíbula
O osso mandibular é um componente chave na função orofa-
ríngea e na estética facial. A ressecção parcial ou total da man-
díbula pode estar indicada por razões oncológicas, o que aca-
rreta uma significativa morbilidade15. A reconstrução e reabili-
tação funcional de pacientes sujeitos a ressecção mandibular
permanece um dos grandes desafios para a cirurgia maxilofa-
cial e para a equipa de Medicina Dentária, pois a ressecção
mandibular envolve problemas estéticos e psicológicos, prin-
cipalmente se for acompanhada de condiletomia16, assim como
incompetência na fala, mastigação, deglutição, controlo das
funções salivares, respiração e desvio mandibular para o lado
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a que sofreu a ressecção2,16. Quanto maior for a extensão do
defeito mandibular, pior será a disfunção e consequentemente
o prognóstico da reabilitação protética, na medida em que,
para além do tecido ósseo, também se encontra envolvido
tecido mucoso, muscular e nervoso (sensitivo e motor)16.

A reabilitação destes defeitos mandibulares, unicamente atra-
vés de componentes protéticos, não é, frequentemente, viável,
uma vez que é necessária a reposição de tecido ósseo, muco-
so e cutâneo2. Assim, na maioria das vezes, é possível maxi-
mizar a mastigação do lado não afetado, sem o recurso a uma
solução mais dispendiosa para o paciente17. 

Para um defeito criado por uma mandibuletomia parcial
encontra-se geralmente indicada a reposição da forma e fun-
ção através de reconstrução óssea2,15,16,18. 

A reconstrução da mandíbula pode ser executada no mesmo
tempo cirúrgico da ressecção mandibular2, sendo colocado
um enxerto ósseo suportado por placas metálicas adaptadas
ao contorno da mandíbula, permitindo assim reestabelecer a
continuidade da mesma2,15,18. A decisão de reconstruir a man-
díbula concomitantemente com a ressecção do tumor, ou
aguardar para uma segunda intervenção cirúrgica, prende-se
com o potencial de malignidade do tumor. No caso de ser
benigno, está indicada a reconstrução imediata ou aguardar
pela estabilização da primeira intervenção para posterior
reconstrução. No caso de ser maligno, está indicado aguardar
um a dois anos antes de se realizar a reconstrução, de modo a
poder vigiar-se possíveis recorrências2.

A reabilitação prostodôntica neste “ambiente” reconstruí-
do pode ser complexa devido à existência de
comorbilidade médica do paciente, necessi-
dade de quimioterapia ou radioterapia,

altura óssea suficiente, tecido mucoso alterado, xerostomia e
perda de inervação motora e sensitiva, o que tanto pode
influenciar negativamente a utilização de uma prótese dentária
removível mucosuportada como a utilização de uma prótese
implantosuportada2,15,18. 

De qualquer forma, parece que a estabilidade e retenção
da reabilitação prostodôntica pode ser melhor assegurada
com o recurso a implantes endósseos2,15. Uma eventual
contraindicação da utilização dos implantes prende-se
com a radioterapia, muitas vezes necessária e potencial-
mente prejudicial à osteointegração do implante2,15. Duran-
te alguns anos defendeu-se que a oxigenoterapia hiperbá-
rica contribuía para reduzir esse risco, aumentando o
sucesso da osteointegração de implantes em doentes
oncológicos sujeitos a essa radioterapia2,15. Mais recente-
mente, Coulthard et al, em 2003, numa revisão sistemáti-
ca, mostraram que não havia evidência científica de quali-
dade a provar que o oxigénio hiperbárico possa melhorar
a sobrevivência de implantes em pacientes irradiados20.

A primeira escolha para a reconstrução mandibular tem sido o
enxerto osteocutâneo do perónio, com ou sem o componente
cutâneo, pois proporciona um osso de comprimento signifi-
cativo, bicortical e com boa qualidade para a osteointegração
de implantes2,15. Outras técnicas de reconstrução mandibular
recorrem a materiais de enxerto aloplásticos ou autólogos em
combinação com retalhos musculares pediculados, mas pare-
cem ter uma taxa de complicações superior à encontrada nos
enxertos livres15.

As próteses fixas e removíveis suportadas nos implantes
endósseos constituem as duas principais opções de tratamen-
to para restaurar as arcadas dentárias dos pacientes sujeitos a

cirurgia ressectiva da mandíbula18 e devem ser capazes de
repor a função mastigatória. No sentido de maximizar a

reabilitação mandibular, todo o planeamento prosto-
dôntico deve incluir e detetar elementos base do des-

enho de uma prótese, nomeadamente a distribuição das
tensões exercidas durante a função, a estabilidade da

arcada, localização de componentes e a substituição de den-
tes, bem como do reposicionamento do plano oclusal18.

Posteriormente à reabilitação dentária, é necessário um acom-
panhamento próximo no sentido de prevenir possíveis com-
plicações da reabilitação, como a mucosite, a periimplantite
ou outras complicações tardias, tanto nos implantes como nos
enxertos18. Uma vez mais, cada caso de reabilitação mandibu-
lar deve ser analisado individualmente, considerando todas as
hipóteses, pois também aqui não existe uma única solução
para a reabilitação de todos os defeitos secundários à cirurgia
oncológica.
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Figs. 2 e 3. Fotografias intraorais da paciente, imediatamente antes da colocação dos implantes endósseos.

2 3

Caso clínico
Paciente do sexo feminino, com 71 anos de idade, que com-
pareceu na nossa consulta com queixas de úlcera crónica
na mucosa lingual mandibular direita. Foi-lhe diagnostica-
do um carcinoma espinocelular. 

Para remoção do tumor, foi-lhe efetuada uma mandibuleto-
mia segmentar, bem como um esvaziamento cervical radical
modificado. Na mesma intervenção foi realizada uma recons-
trução provisória com placa de osteosíntese e parafusos. 

Para reabilitação funcional e estética da paciente, dois
meses depois, foram colocados cinco implantes endósseos,

num protocolo de carga imediata, com uma prótese híbri-
da metalo-acrílica. 

Passado um ano da reabilitação com implantes, verificou-se
a falência do material de osteossíntese, que foi detetada,
aquando de uma consulta de rotina, através da observação
de uma mordida aberta do lado direito.

A paciente foi, de novo, intervencionada de forma à realiza-
ção de uma reconstrução definitiva do defeito segmentar
anteriormente criado, através de uma abordagem submandi-
bular extraoral, pela colocação de um distrator interno uni-
vetorial para se conseguir uma distracção do segmento man-
dibular proximal até conseguir o preenchimento do defeito.
Mais tarde, o distrator foi removido e foi colocada uma pla-
ca de reconstrução do sistema matriz AO.

1

Fig. 1. Aspeto da cirurgia
de mandibuletomia segmentar com
esvaziamento cervical radical modificado.
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Figs. 4 e 5. Fotografias extraorais
da paciente, imediatamente antes

da colocação dos implantes
endósseos.

Fig. 7. Ortopantomografia após
a colocação de cinco implantes.

Fig. 6. Ortopantomografia após cirurgia
de recessão tumoral e antes
da colocação dos implantes endósseos.

6

7
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Figs. 8 a 11. Fotografias intraorais das próteses
acrílicas definitivas. A inferior implantosuportada

e a superior prótese total acrílica
mucosuportada.

10

11
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Figs. 12 a 14. Fotografias intraorais,
em oclusão, nas quais se verifica
uma mordida aberta do lado direito,
que veio a significar uma falência
do material de osteossíntese.

12

13

14
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15

17

Figs. 15 a 19. Fotografias intra
e extraorais com quatro anos
de follow-up. 
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Figs. 20 a 22. Ortopantomografia
e telerradiografia atuais,
com quatro anos de follow-up. 

21

20

22

CC Oliveira New.qxp  3/1/13  16:14  Página 54



MMAAXXIILLLLAARRIISS JANEIRO 2013     55

C
iê

nc
ia

 e
 p

rá
tic

a

Conclusões
A reabilitação oral do paciente oncológico é um desafio multidisciplinar de elevada complexidade que deve ser planea-
da de modo a integrar-se nos diversos procedimentos terapêuticos a que estes pacientes são sujeitos. Apesar dos ele-
vados níveis de sucesso que se conseguem atingir no que toca à qualidade de vida, em alguns casos, o paciente vê-se
desmotivado perante o aumento da morbilidade frequentemente associada aos procedimentos efetuados e acaba por
desistir antes de concluir a reabilitação. É essencial que o médico dentista, como membro da equipa multidisciplinar,
tenha conhecimento das complicações e alterações sistémicas subjacentes ao tratamento oncológico, de modo a aju-
dar o paciente a eleger a melhor opção de reabilitação. Por outro lado, como prestador de cuidados básicos de saúde
da cavidade oral, o médico dentista encontra-se numa posição privilegiada, não só para fazer o rastreio da patologia,
permitindo eventualmente detetá-la numa fase mais precoce, aumentando assim a probabilidade de sobrevivência do
paciente, como também o controlo desta depois de concluída a terapêutica e a reabilitação do paciente.
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