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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O câncer de mama é uma das
neoplasias malignas que acomete com maior frequência o sexo feminino (INSTITUTO
NACIONAL DE CÂNCER, 2012). Diversos fatores estão associados com o seu
desenvolvimento. Dentre eles podemos destacar a idade, os aspectos genéticos e endócrinos, e
para o seu tratamento são disponibilizadas quatro principais modalidades: a cirurgia,
radioterapia, hormonioterapia e a quimioterapia (SCHEIBLER et al., 2016). No entanto, estes
tratamentos trazem consigo efeitos colaterais. Um dos tratamentos que vem sendo bastante
utilizado no tratamento do câncer é a quimioterapia. Ela tem como objetivo eliminar as
células neoplásicas, através da atividade citotóxica que os medicamentos utilizados possuem.
Porém estes medicamentos não atuam apenas nas células tumorais. Eles também atuam em
outras estruturas normais trazendo efeitos bucais colaterais como a mucosite, sangramento
gengival e a xerostomia. Estes problemas acontecem pois estes fármacos podem afetar tanto
direta quanto indiretamente a mucosa através da circulação sanguínea ou secreção das
substâncias quimioterápicas pelo fluxo salivar (ARAUJO et al., 2015). A xerostomia está
relacionada com a diminuição do fluxo salivar, que se caracteriza por uma sensação subjetiva
de secura bucal, o que se torna uma experiência desagradável para o paciente. Existem em
torno de 500 drogas que causam xerostomia (LOPES et al., 2008, FÁVARO et al.,2006). No
câncer de mama, os quimioterápicos mais utilizados são as antraciclinas, os taxanos,
esquemas sem antraciclina e quimioterapia dose-densa. Todos eles trazem consigo algum
efeito colateral, afetando a saúde e bem estar dos indivíduos (TESTA et al., 2011, BONASSA
et al.,2011). Nesta etapa é fundamental a inserção do cirurgião dentista juntamente com a
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equipe médica de oncologia, pois estas complicações podem ser observadas, minimizadas e
até mesmo evitadas pelo cirurgião dentista que tem um papel essencial no manejo clínico
destes pacientes, podendo assim melhorar a sua qualidade de vida (OSTERNE et al.,2008).
Sendo assim, o objetivo deste estudo é verificar a presença da xerostomia em pacientes com
câncer de mama em tratamento quimioterápico e os medicamentos quimioterápicos que
podem estar relacionados com a xerostomia. MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo
consiste em uma revisão, no qual foi realizada consultas em periódicos presentes na biblioteca
do Centro Universitário da Serra Gaúcha e artigos científicos através da busca no banco de
dados Bases Ebsco e Scielo através da fonte Lilacs. As palavras chaves que foram utilizadas
nas buscas foram as seguintes: hipossalivação, neoplasias da mama, quimioterápicos e
xerostomia. Após, buscou-se estudar e verificar a incidência de xerostomia nos pacientes com
câncer de mama e os medicamentos quimioterápicos que estão relacionados com está
manifestação bucal. CONCLUSÃO: A xerostomia é uma das manifestação que acomete com
frequência os pacientes em tratamento quimioterápico, principalmente os pacientes com
câncer de mama. Nesta etapa faz-se necessária a identificação desta alteração bem como a
implementação de técnicas que aumentem a produção de saliva nos pacientes que se
encontram nesta condição, pois os mesmos tem sua qualidade de vida afetada sendo de
fundamental importância a inserção do cirurgião dentista neste processo para que os pacientes
tenham sua qualidade de vida preservada.
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