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Introdução: A radioterapia é um dos tratamentos aplicados para combater o câncer de 

cabeça e pescoço, possuindo capacidade de atuar nas células tumorais, porém alguns 

efeitos colaterais podem ser observados na cavidade oral, por exemplo, um dos mais 

graves: a osteorradionecrose. A osteorradionecrose caracteriza-se pela necrose do osso e 

exposição óssea na pele ou mucosa, devido à falta de vascularização e oxigenação no 

tecido. Diversas condutas têm sido propostas para serem aplicadas contra a 

osteorradionecrose com finalidade de melhorar a qualidade de vida do paciente. 

Objetivos: O objetivo deste trabalho é de descrever os tratamentos que podem ser 

disponibilizados para tratar a osteorradionecrose. Métodos: Este estudo trata-se de uma 

revisão de literatura, dessa maneira, foram feitas pesquisas bibliográficas pelos bancos 

de dados Google Acadêmico e Lilacs, utilizando as palavras-chave: osteorradionecrose, 

tratamento e odontologia, entre os anos de 2015 a 2019, na língua portuguesa. 

Resultados e Discussão: Na literatura existem diversas formas de conduta, variando 

das mais conservadoras a radicais. Como formas menos invasivas para tratar a 

osteorradionecrose, foram relatadas: orientações de higiene bucal, limpeza da ferida 

cirúrgica com soluções antimicrobianas, uso de antibióticos, oxigenação hiperbárica, 

como também o uso de laser a fim de melhorar o fluxo sanguíneo na área irradiada. 

Enquanto, existem casos descritos, onde a cirurgia simples com osteotomia do tecido 

afetado ou ressecção mandibular marginal foi executada. Em situações mais severas, 

métodos mais invasivos de cirurgia radical com mandibulectomia segmentada associada 

a reconstrução e ao enxerto ósseo foram realizados. Dessa forma, o tratamento para o 

clínico ainda é um desafio, pois a conduta varia de acordo com o comprometimento da 

área afetada e estado sistêmico do paciente. Portanto, o cirurgião-dentista deve escolher 

o procedimento que melhor se adequará ao paciente, procurando inicialmente condutas 

menos invasivas e dispondo-se sempre aprimorar a qualidade de vida do indivíduo. 

Conclusão: Logo, diversos tratamentos existem para combater a osteorradionecrose. 

Por isso, cabe ao cirurgião-dentista buscar conhecimento sobre o assunto para trabalhar 

na prevenção e no tratamento adequado da osteorradionecrose, visando a redução dos 

sinais e sintomas, além de contribuir para melhorar a qualidade de vida do paciente 

oncológico.  
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