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RESUMO 

 

 

Pereira NF. Associação entre higiene oral e os cânceres de cabeça e pescoço 

[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 

2017. Versão Corrigida. 

 

 
Introdução: Com as demonstrações da relação entre inflamação, desregulação 

microbiológica e câncer, a higiene oral precária pode ser um fator risco. Objetivo: 

Verificar se a condição de higiene está associada com a ocorrência dos cânceres de 

cabeça e pescoço. Material e método: Foram analisadas variáveis de condição de 

higiene bucal, como frequência de escovação, dentes perdidos, necessidade e uso 

de prótese e visita regular ao dentista num estudo caso-controle, com pacientes de 

cinco hospitais do estado de São Paulo, pareados por sexo e idade, do projeto 

multicêntrico „Genoma do Câncer de Cabeça e Pescoço‟ (GENCAPO). Resultados: 

As neoplasias malignas mais frequentes foram as de bordo de língua (11,41%) e 

base de língua (10,92%). A análise estatística bivariada encontrou valores de Odds 

ratio abaixo de 1 para as variáveis: „escova 1x‟ (OR=0,33; IC0,25-0,44), „escova 2x‟ 

(OR=0,42;IC0,35-0,52), „usa fio sempre‟ (OR=0,19;IC0,13-0,27), „usa fio às vezes‟ 

(OR=0,19;IC0,15-0,24), „dentista todo ano‟ (OR=0,29;IC0,22-0,37), „higiene boa‟ 

(OR=0,21;IC0,166-0,27) e „higiene regular‟ (OR=0,19;IC0,16-0,25) e acima de 1 para 

„sangra sempre‟ (OR=2,40;IC1,40-4,09), „usa total‟ (OR=1,99;IC1,54-2,56), „6 ou 

mais dentes perdidos‟ (OR=3,30;IC2,67-4,08). A regressão logística multivariada 

encontrou significância para „escovar os dentes pelo menos 2x ao dia‟ 

(OR=0,53;IC0,37-0,75), „fio sempre‟ (OR=0,16;IC0,80-0,33) e para variável „6 ou 

mais dentes perdidos‟ (OR=3,86;IC2,67-5,57). Discussão: Os dados mostram a 

necessidade de cuidados orais e indicam que higiene precária pode ser um fator de 

risco. Conclusão: Bons hábitos de higiene bucal possuem relação inversa com 

ocorrência de câncer em cabeça e pescoço e esses pacientes tem mais 

comorbidades bucais. 

 

 

Palavras-chave: Higiene bucal. Câncer. Fatores de risco.   
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ABSTRACT 

 

 

Pereira NF. Association between oral hygiene and head and neck cancer. 

[dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 

2017. Versão Corrigida. 

 

 

Introduction: As demonstrations of the relationship between inflammation, 

microbiological dysregulation and cancer, poor oral hygiene can be adapted for 

cancers. Objective: To verify if the hygiene condition is associated with the 

occurrence of head and neck cancers. Material and method: The variables of oral 

hygiene condition, such as toothbrushing frequency, missing teeth, need and use of 

prosthesis and regular visit to the dentist in a case-control study were analyzed with 

patients from five hospitals in the state of São Paulo, paired by sex and age, of the 

multicenter project „Genoma do Câncer de Cabeça e Pescoço‟ (GENCAPO). Results: 

The most frequent malignancies were those of the tongue border (11.41%) and 

tongue base (10.92%). The bivariate statistical analysis found odds ratio values 

below 1 for the variables' 1x brush '(OR = 0.33; IC0.253-0.44),' 2x brush '(OR = 0.42; 

IC0.34-0.52),' floss (OR = 0.19, IC0.13-0.27), 'sometimes uses floss' (OR = 0.19, 

IC0.15-0.24), 'dentist every year' (OR = 0.29, IC0.22-0.37), (OR = 0.21, IC0.167-

0.27) and 'regular hygiene' (OR = 0.19, IC0.156-0.25) and above 1 for 'always 

bleeds' (OR = 2.40, CI 1.40-4.09), 'total use' (OR = 1,99, IC1,54-2,56), '6 or more 

missing teeth' (OR = 3,30, IC2,67-4,08). Multivariate logistic regression found 

significance for 'brushing the teeth at least 2x a day' (OR = 0.53, IC0.37-0.75), 

'always wire' (OR = 0.16, IC0.80-0.32) and for variable '6 or more lost teeth '(OR = 

3.86, IC2.67-5.57). Discussion: Data show the need for oral care and indicate that 

poor hygiene may be a risk factor. Conclusion: Good habits of oral hygiene have an 

inverse relation with the occurrence of head and neck cancer and these patients 

have more oral comorbidities. 

 

Keywords: Oral hygiene. Cancer. Risk Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A Organização Mundial da Saúde estima uma média 274 mil novos casos de 

câncer de cabeça e pescoço no mundo, com média de 147 mil óbitos por ano (1). 

Segundo estimativas realizadas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), três 

cânceres situados em região de cabeça e pescoço estão entre os dez mais 

prevalentes em homens; no Brasil, são eles: cavidade oral, esôfago e laringe, 

ocupando a quinta, sexta e oitava posição e juntos somando mais de 25.000 casos.  

A incidência de carcinomas em cavidade oral foi estimada 11.140 casos novos de 

câncer em homens e 4.350 em mulheres, em 2016 (2). A diferença de distribuição 

entre os sexos é comum e embora existam diferenças nas proporções, espera-se 

que os homens sempre sejam mais atingidos (3). Faixas etárias mais altas 

apresentam maior frequência, o que condiz com os mecanismos carcinogênicos que 

são lentos (4). O principal fator etiológico é o tabaco, normalmente associado ao 

consumo de bebidas alcoólicas, mas como o câncer é uma doença multifatorial, 

existem muitos componentes para o seu desenvolvimento, como fatores nutricionais 

(5), mutações herdadas, aleatórias, condições imunológicas (6). Alguns vírus tem 

potencial carcinogênico, entre eles o Papiloma Vírus Humano (HPV), com efeito já 

demonstrado para câncer de colo de útero e com associações pertinentes em 

cabeça e pescoço (7). Os fatores sociais e o estilo de vida, além de serem fatores de 

risco, também alteram o prognóstico da doença (8). Mesmo com tantos fatores já 

conhecidos e estudados, novas relações e hipóteses precisam ser investigadas, 

dada a complexidade e a necessidade de melhora no prognóstico.  

Quando se associam eventos muito frequentes em um grupo de pessoas, 

como a má condição de higiene nesses pacientes, começam os estudos 

epidemiológicos testando a associação e outras possíveis correlações. A literatura já 

aponta que higiene bucal pobre, uso regular de enxaguatórios bucais e ausência de 

visitas ao dentista poderiam corresponder a potenciais fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, principalmente de cavidade oral 

(5, 9). Estudos feitos na Índia, China, Tailândia, Estados Unidos relacionaram 

problemas bucais e câncer, não só em cabeça e pescoço, mas também em 

estômago, pâncreas, mama (10). Biologicamente essa hipótese é plausível, pois 
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inflamação e desregulação microbiológica contribuem para um propício ambiente 

tumoral  (11). Esta constatação é importante para a identificação de fatores de risco 

e proteção da doença, permitindo uma reflexão sobre estratégias a adotar para a 

prevenção da ocorrência (2, 5, 9, 12). Observa-se na literatura que estudos 

associando a higiene oral e os cânceres de cabeça e pescoço não foram realizados 

no Brasil.  

Além disso, o projeto Gencapo (Genoma do Câncer de Cabeça e Pescoço) 

que tem como objetivo desenvolver estudos genéticos, epidemiológicos e clínicos a 

cerca dos carcinomas da cabeça e pescoço, entre os anos 2010 e 2015, em sua 

segunda fase, dispunha dessas informações acerca dos pacientes tratados em 5 

centros clínicos no Estado de São Paulo. Dessa forma, teve-se acesso aos dados 

em busca de elucidar a associação entre higiene oral e ocorrência dos cânceres de 

cabeça e pescoço.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

 

As neoplasias malignas originárias em cavidade oral, cavidade nasal, faringe 

e laringe frequentemente são estudas concomitantemente por sua localização 

topográfica e por o tratamento, em casos mais avançados, conter o esvaziamento 

cervical (13). Embora haja uma heterogeneidade de tipos histológicos, o carcinoma 

espinocelular (CEC) é responsável por 90% dos casos (2).  

Os principais fatores de risco para essa condição são: tabaco e álcool (14-18) 

já bem estabelecidos na literatura. Um dos estudos desenvolvido pelo consórcio 

INHANCE (International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium), em 

2011, notou que, em geral, homens que faziam uso de tabaco e álcool combinados 

representaram uma maior proporção de casos do que um dos dois sozinhos, 

enquanto que, para mulheres o efeito do tabaco sozinho representou uma proporção 

maior de casos do que a sobreposição entre tabaco e álcool, ou álcool sozinho (19). 

Existe um grande número de trabalhos correlacionando o Papiloma Vírus Humano 

(HPV) com câncer de cabeça e pescoço (20-24), principalmente os subtipos 16 (25) 

e 18 (26), e seu efeito parece ser diferente não só nas regiões anatômicas de 

cabeça e pescoço, mas também em localizações geográficas (27); porém ainda há 

necessidade de melhores evidências.  

O sexo masculino tem incidência de duas a três vezes maior do que no 

feminino (3), aparentemente pelo maior consumo de tabaco (28, 29). A idade 

avançada também deixa os pacientes no grupo de risco, já que o número de casos 

aumenta em pacientes entre a sexta e sétima década de vida (3, 30, 31). Entretanto, 

o número de pacientes jovens, com menos de 40 anos, com esses canceres tem 

aumentado, e alguns fatores de risco para essa faixa etária foram encontrados, 

como o fumo de narguilé (32), que é um fator de risco independente.  

Um estudo tailandês (33) contou com 874 pacientes que foram divididos em 

dois grupos: um de maiores de 40 anos e o outro com menos de 40. O grupo de 

pacientes jovens, com idade média de 33 anos, representou 4,3% da amostra, que 

embora seja uma porcentagem pequena ela foi maior do que os estudos mais 
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antigos. A localização anatômica mais comumente acometida nesse grupo foi a 

língua, como em todas as faixas etárias. Porém, o que diferiu da população mais 

velha foi o alto número de casos na mucosa bucal, o que pode ser explicado pelos 

estudos que alegam fatores de risco específicos para os diferentes sítios na 

cavidade oral, sendo que para essa região a causa seria tabaco ou betel, enquanto 

língua e assoalho tem maior associação com tabaco e álcool (34, 35).  

Outro fator de risco é o betel, produzido a partir das sementes secas e 

maduras de palma, utilizado principalmente no sul e sudeste da Ásia (36). Embora 

não seja muito conhecida no Brasil, essa substância chega a ser a quarta droga 

mais consumida no mundo (37) e tem associação significativa com o surgimento de 

lesões cancerígenas e cancerizáveis em cavidade oral (38). As lesões conhecidas 

como cancerizáveis são: leucoplasias, eritroplasias, leucoeritroplasias, líquen plano, 

lesões papulomatosas, queilite actínica, síflis terciária e fibrose submucosa (39). 

Essas lesões podem ter transformações malignas, principalmente em pacientes no 

grupo de alto risco (40).  

Componentes socioculturais e econômicos estão diretamente relacionados 

com o câncer de cabeça e pescoço. Um estudo clássico sobre esse tema foi 

desenvolvido na Índia, em 1965 e mostrou que a maioria dos casos acomete 

pacientes com baixo nível socioeconômico (41). A desigualdade na incidência e 

sobrevida ainda é presente e pode ser vista dentro de uma mesma cidade, como 

São Paulo (42) ou em países; essas iniquidades também são observadas em países 

desenvolvidos, onde há grupos multiculturais mais vulneráveis (43, 44). Uma revisão 

sistemática de literatura sobre o assunto foi conduzidas em diversos países e 

buscou material publicado ao longo de quase três décadas, demonstrando a 

necessidade de medidas equitativas a fim de diminuir a incidência e a mortalidade 

por esse tumor, para eliminar a distribuição desigual da doença entre os níveis 

sociais (45).  

A literatura ainda aponta a associação entre alguns tipos de alimentos como: 

bacon, carne e ovos, frequentemente ingeridos (46), sendo que os resultados de 

uma meta-análise chinesa sugeriu que o alto consumo de carne processada estava 

significativamente associado a um risco aumentado de câncer bucal e orofaringe, 

enquanto não havia associação significativa entre carne total, carne vermelha ou 

carne branca e que novos estudos prospectivos poderiam ajudar a confirmação 

desses resultados (47). 
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Esses diversos fatores etiológicos e de associação mostram que o câncer é 

uma doença multifatorial e outros componentes podem ser desconhecidos.  

 

 

2.2 MÁ HIGIENE ORAL E DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

A má higiene oral provoca acumulo de biofilme, que é um microecossistema 

dinâmico, altamente especializado, formado por bactérias, vírus, fungos e 

protozoários (48), quando há desregulação dessa microbiota, pode haver inflamação 

e levar à doença periodontal e a perda precoce dos dentes (49). Essa condição e 

correlacionada com doenças vasculares (50), doenças hepáticas (51) e renais (52), 

baixo peso dos recém-nascidos e partos prematuros (53), diabetes (54), pneumonia 

(55) e com o câncer (56). 

Os microrganismos foram descobertos na superfície dental e comparados 

com a microbiota intestinal por Antonie van Leeuwenhoek em 1864 (57) e desde 

então, seu equilíbrio e desequilíbrio vem sendo estudados. A desregulação da 

microbiota da cavidade oral interfere na homeostase corporal (58), já que esta é 

composta por uma interação altamente complexa com mais de 700 espécies (59) e 

associada à doenças sistêmicas (60-62) e desde o experimento de Rous em 1911, 

onde foi observada a indução de tumores sólidos em aves (63) - embora não tenha 

sido bem aceito na época- a discussão sobre microrganismos e câncer tem sido 

investigada. O estudo sobre carga de doença, do projeto GLOBOCAN, da IARC 

(Agência Internacional para pesquisa em Câncer) em 2012, reconheceu infecções 

causadas por vírus, bactérias e parasitas como uma das principais causa de câncer 

e que 2 milhões de novos casos foram atribuídos a infecções (64). A associação 

entre a microbiota bucal e o câncer também tem sido investigada e aponta possível 

relação (65-67). Além disso, o biofilme que é acumulado quando há deficiência na 

higiene oral causa inflamação dos tecidos periodontais (68).  

A correlação entre inflamação e câncer foi sugerida pela primeira vez por 

Rudolf Virchow, em 1863, quando o pesquisador encontrou leucócitos em tecidos 

neoplásicos (69). Embora esse estudioso tenha um importante impacto na ciência, 

apenas nas últimas décadas essa temática voltou a ser objeto de pesquisa e essa 
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evidência tem sido verificada em estudos laboratoriais, clínicos e epidemiológicos 

(70). O estudo de Tezal (71) encontrou que a perda óssea- sinal clínico da doença 

periodontal- é um fator independente para desenvolvimento de carcinomas de 

cabeça e pescoço, com maior força de associação na cavidade oral, seguido de 

orofaringe e laringe. A associação persistiu em pacientes que nunca usaram tabaco 

e álcool, mas foi mais forte em ex-fumantes. Além de sugerir que histórico de 

periodontite está associada à tumores mal diferenciados na cavidade oral (49). O 

estudo realizado em Boston mostrou que pacientes que possuíam histórico de 

doença periodontal (auto-relatada) apresentaram risco aumentado de desenvolver 

carcinoma de cabeça e pescoço, além disso, utilizar enxaguatório bucal  pelo menos 

1 vez ao dia, independente de possuir álcool em sua composição, esteve associado 

a um risco aumentado de 11% (72). Outro estudo realizado na Índia observou que 

ausência de escovação dentária e de consultas odontológicas, além do consumo de 

tabaco, estiveram associados a um risco aumentado de desenvolver lesões 

neoplásicas na cavidade bucal (73).  Estudo realizado com profissionais da saúde 

nos Estados Unidos (Health Professionals’ Follow Up Study) analisou o risco de 

câncer e a condição periodontal entre os participantes que nunca fumaram (74); os 

resultados mostram que presença de periodontite e número de dentes menor do que 

17 no seguimento estiveram associados a um risco aumentado para câncer. 

Meta-análise que procurou analisar a associação entre doença periodontal e 

câncer de boca descreve que os estudos incluídos na análise utilizaram como 

parâmetros a perda de osso alveolar, o índice periodontal comunitário de 

necessidade de tratamento (CPITN, sigla em inglês) e a quantidade de dentes 

perdidos (75). Do total de 5 estudos que atenderam aos critérios de inclusão, 

chegou-se à conclusão que a doença periodontal “é um fator de risco independente 

para câncer de boca”. Outro estudo, de base populacional, observou que condição 

periodontal foi fator de risco para vários tipos câncer, incluindo boca, porém que 

presença de gengivite não apresentou correlação (76). 

Medidas que observaram apenas a má higiene oral encontraram associação 

positiva dessa condição e os carcinomas epiteliais em cavidade oral. Estudos 

chineses mediram a razão de chance em vários estudos e encontraram resultados 

significativos (77-80). O mais recente mostrou que o índice de higiene bucal estava 

associado ao risco de câncer bucal entre pacientes que escovavam os dentes 

menos de duas vezes ao dia, com cinco ou mais dentes perdidos, prótese em más 
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condições de conservação, sem visitas odontológicas regulares. Todos esses foram 

fatores de risco para a incidência de câncer bucal em mulheres não fumantes e não 

etilistas (81).  

A plausibilidade biológica dessa relação pode ser explicada pelo fato que a 

desregulação bacteriana e a Candida albicans produzem acetaldeído, conhecido 

carcinógeno nos experimentos em animais e in vitro, por seu efeito mutagênico, em 

quantidades clinicamente relevantes (11, 82). 

 

 

2.3  MÉTODOS DE HIGIENE ORAL 

 

 

 A indústria que rege os produtos de higiene oral tem constantes inovações no 

„design‟ de seus produtos, composição e apresentação nos dispositivos de higiene 

assegurando sua melhor eficácia. O importante é que haja controle do biofilme para 

evitar patogenias. O controle mecânico, que visa à desorganização da estrutura 

microbiológica pode ser feito pela escovação diária ou por controle profissional (83). 

A literatura aponta que os cirurgiões-dentistas recomendam diferentes técnicas de 

escovação e que não há uma padronização, nem uma alta evidência científica 

mostrando a melhor técnica (84); contudo a técnica mais indicada e que mais 

aparece nos livros de odontologia é a técnica modificada de Bass, onde a escova 

fica inclinada num ângulo de 45° graus e relação ao longo eixo do dente, penetrando 

o sulco gengival e os movimentos são vibratórios (85). Outros autores sugerem 

técnicas de execução mais simples, mas que a orientação profissional é fundamental 

(84).    

Um estudo com a população brasileira mostrou que quanto maior a renda do 

domicílio e maior escolaridade do chefe da família, o gasto com produtos de higiene 

bucal também aumenta (86). Estudos randomizados controlados selecionados em 

uma revisão sistemática, cujo objetivo era comparar escovação dentária manual e 

com escova elétrica no uso diário, por pessoas de qualquer idade, em relação à 

remoção da placa, à saúde da gengiva, à coloração e ao cálculo, mostraram que 

escovas elétricas diminuíram a quantidade de placa mais do que a manual a curto e 

longo prazo, mas o impacto clínico não ficou claro pelas diferenças metodológicas 
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dos estudos (87). Compostos químicos podem ser usados em associação à 

escovação mecânica, com função cosmética e principalmente, antimicrobiana (83, 

88). Esses produtos são os dentifrícios, compostos por abrasivos, umectantes, água, 

ligante, detergente, flavorizantes e conservantes (89) e os colutórios, popularmente 

conhecidos como enxaguatórios bucais que têm como mecanismo de ação banhar a 

cavidade oral com substâncias antissépticas alterando a parede celular bacteriana 

(90) e independem da técnica, apenas o tempo de exposição pode ser importante 

(91). Algumas formulações trazem na sua composição clorexidina, de largo espectro 

bacteriano e alta substantividade, capaz de desorganizar membrana celular e inibir 

enzimas específicas da membrana. Além disso, ela inibe a incorporação de glicose 

pelos Streptococcus mutans e seu metabolismo para ácido lático, e em 

Porphyromonas gengivalis a atividade proteolíca é reduzida (89, 92). O uso 

prolongado dos enxaguatórios pode promover desconforto sensitivo e alterações nos 

tecidos bucais (93). A correlação entre enxaguatórios e câncer está em evidência há 

muitos anos, pois muitos trazem álcool em sua composição. Em 1979, ao realizar 

um estudo caso-controle, foi levantada a hipótese do efeito carcinogênico do álcool 

nos antissépticos, pois um grupo de pacientes não tabagistas ou etilistas que faziam 

uso frequente desse produto por mais de 20 anos estavam no grupo caso (94). Os 

autores relataram que haviam outras substâncias irritantes como timol, fenol e ácido 

bórico (95, 96) presentes na composição. O álcool fica em evidência porque seu 

efeito sinérgico com o tabaco é bem estabelecido e parece que tenha efeito na 

promoção do tumor, embora o efeito carcinogênico pareça não existir (96), o que já é 

conhecido é o aumento da permeabilidade da mucosa proporcionando maior 

absorção das nitrosaminas do tabaco (97). 
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2.4 INDICADORES DE HIGIENE ORAL 

 

 

Perda de dente pode ser uma medida substituta de carga bacteriana sobre os 

dentes e já foi aplicada em diversos estudos onde esses dados estavam disponíveis 

e não era possível fazer outras medições (98-101), além de ser usado em diferentes 

populações (102). Dentes pedidos representam uma das mais severas injúrias para 

a saúde bucal (103), sendo classificada como mutilação e conhecidos por impactar a 

qualidade de vida (104).  Sangramento gengival (78), frequência de escovação (105-

107) são indicadores comumente utilizados em estudos populacionais para 

mensurar esse impacto. 

 

 

2.5 MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS E SISTÊMICAS APÓS O DIAGNÓSTICO                                 

 

 

Após o recebimento do diagnóstico de câncer uma cascata de sentimentos 

vem à tona para o paciente e para as pessoas próximas a ele, relacionadas 

diretamente à morte e ao sofrimento. Essa experiência transcende o fenômeno 

biológico e atinge as esferas psicossociais do paciente, sendo que o primeiro 

sentimento que aparece é a ansiedade, um estado psíquico de apreensão ou medo 

provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa e depois a 

depressão, que tem seus picos mais próximos do fim do tratamento (108). Essa 

situação faz que tudo se desestabilize na rotina do paciente, fazendo-o necessitar de 

muitos cuidados e por vezes, ele precisa vencer a fadiga inerente do tratamento 

(109, 110) e os danos psicológicos são ainda mais grave em pacientes com doença 

recidivante ou metastática (111). Os tratamentos curativos normalmente são 

compostos de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, associados ou não, e baseados 

no estadiamento clinico e patológico. Além disso, todas as modalidades de 

tratamento podem ter efeitos colaterais. A radioterapia tem como efeito como 

xerostomia, mucosite, candidíase, alterações do paladar, disfagia, lesões cariosas, 

trismo, dermatite, estenose aórtica e osteorradionecrose (112, 113). Já a cirurgia 

provoca danos locais pela ressecção tumoral e da margem de segurança que podem 
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trazer danos estéticos e funcionais (114) e a quimioterapia pode causar alopecia, 

caquexia, mucosite, náusea, vômitos, refluxo, dor (115), que variam em intensidade 

e duração, mas que interferem na qualidade de vida e sobrevida (116). Com todos 

esses efeitos a saúde oral não está entre prioridades dos pacientes (117) e é 

esperado que o padrão de higiene piore.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

   Verificar se a condição de higiene oral mostra associação com a ocorrência 

de câncer de cabeça e pescoço. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

O estudo é parte do projeto temático intitulado “Fatores ambientais, clínicos, 

histopatológicos e moleculares associados ao desenvolvimento e ao prognóstico de 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço - GENCAPO” (FAPESP 2010/51168-

0), que foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (Nº 

128/2012). Este subprojeto foi submetido e aprovado pela Comissão Científica do 

GENCAPO (Anexo A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP (Anexo B). Os 

dados coletados se encontram armazenados no sistema online do GENCAPO 

(http://www.gencapo2.fsp.usp.br/) sob a responsabilidade do Núcleo de Ensino e 

Pesquisa em Epidemiologia do Câncer (NEPEC) da Faculdade de Saúde Pública da 

USP. 

O grupo GENCAPO é formado por mais de 50 pesquisadores, incluindo 

epidemiologistas, cirurgiões, biólogos moleculares, patologista, estatísticos e 

bioinformáticos, e pelas instituições:  

 Fundação PIO XII, Hospital de Câncer de Barretos, Barretos 

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio 

Preto 

 Centro de Pesquisas do Hospital AC Camargo e Instituto de 

Psiquiatria, Faculdade de Medicina, USP, São Paulo 

 Faculdade de Odontologia, USP, São Paulo 

 Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, USP, São Paulo 

 Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, São Paulo 

 Hospital Heliópolis, São Paulo 

 Faculdade de Medicina, USP, São Paulo 

 Faculdade de Medicina, USP, São Paulo 

 Faculdade de Saúde Pública, USP, São Paulo 

 Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo 

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP, Ribeirão Preto 

 Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, São Paulo 

 UNESP/Faculdade de Engenharia, Ilha Solteira 

 Faculdade de Medicina do ABC, São Bernardo do Campo 

http://www.gencapo2.fsp.usp.br/
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 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São 

Paulo 

 Centro de Pesquisa Experimental, Instituto Israelita de Ensino e 

Pesquisa Albert Einstein, São Paulo 

 Instituto de Biociências, USP, São Paulo 

 International Agency of Research on Cancer, Lyon, França 

 

Entre os objetivos do grupo, está a investigação de fatores histopatológicos, 

moleculares e de estilo de vida associados ao desenvolvimento e ao prognóstico dos 

cânceres de cabeça e pescoço. Utilizou-se os dados gerados pelo estudo 

GENCAPO II, ocorridos entre os anos de 2010 e 2015. 

 

 

4.1 POPULAÇÃO E COLETA 

 

 

Pacientes com câncer em cabeça e pescoço, que tiveram suas lesões 

classificadas em: (1) Lábio e cavidade oral; (2) Orofaringe; (3) Hipofaringe; (4) 

Laringe-glote; (5) Laringe-supraglote; (6) Laringe-subglote; (7) Laringe-transglote, 

com a respectiva topografia qualificada pela classificação internacional de doenças 

para oncologia –3ª edição (CID-0/3). Os controles foram selecionados nos hospitais 

participantes, sendo eles pacientes de outras áreas ou acompanhantes. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

          O estudo é um caso-controle, os dados foram pareados eletronicamente por 

meio de uma ferramenta desenvolvida pela equipe técnica do GENCAPO, disponível 

no endereço: http://www.gencapo.famerp.br/gencapo3/pareamento/index.php. O tipo 

de pareamento escolhido foi 1 - Paciente / Controle e os parâmetros para 

pareamento foram sexo e idade. 
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4.3 INSTRUMENTOS 

 

 

Foram utilizadas as seguintes variáveis, provenientes de dois questionários 

desenvolvidos pelo projeto temático (Anexo C e D). 

 

 

4.3.1 Questionário de hábitos e estilo de vida 

 

 

• Toda „parte A‟ para identificação do paciente no banco de dados 

• Parte B (informações gerais): B1 a B5 dados do paciente para identificação e 

pareamento; B10 a B13 (informações auto-declaradas) para análise 

sociodemográfica. 

• Parte C (hábito de fumar) 

• Parte E (consumo de bebidas)  

• Parte F (saúde bucal): as respostas foram dicotomizadas para viabilizar os testes 

estatísticos. Descritas abaixo e pelo quadro 4.1. 

• F1 „Com qual frequência você escova seus dentes?‟ as respostas 

foram separadas em: „não escova‟ e „escova‟, sendo o não escova a junção 

das alternativas „nunca‟, „menos de uma vez por semana‟, „1-2 vezes por 

semana‟, „dia sim, dia não‟. Foram classificadas como „escova‟ as respostas 

„uma vez ao dia‟, „duas vezes ao dia‟, três vezes ao dia‟. Os edêntulos foram 

excluídos para não prejudicar as respostas seguintes, pois o questionário 

indica que quem se encaixar nessa categoria deve ir para questão F5. 

• F2 „Você usa fio ou fita dental?‟ foi separada em usa e não usa, de 

modo que os pacientes que responderam „Sim, às vezes‟ entraram na 

categoria não usa.  

• F3 „Que material você usa para escovar os dentes?‟, categorizado usa 

creme dental e não usa. 
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• F4 „Suas gengivas sangram quando você escova os dentes?‟, 

categorizada em “sangra sempre/quase sempre” e “não sangra”, este último 

incluiu a resposta „sangra às vezes‟. 

• F5 „Com qual frequência você usa enxaguatórios bucais?‟ categorizada 

em não usa e usa todo dia, sendo não usa as respostas „nunca‟, „menos de 

uma vez por semana‟, „1-2 vezes por semana‟, „dia sim, dia não‟ e usa as 

respostas „uma vez ao dia‟, „duas vezes ao dia‟, três vezes ao dia‟ 

• F6 „Você usa próteses removíveis (“dentadura”, “ponte móvel”)? Já com 

resposta sim e não. 

• F7 „É uma prótese total (dentadura)?‟ essa alternativa foi apresentada 

apenas para os pacientes que responderam „sim‟ em „F6‟. 

• F8 Foi excluída dos testes. 

• F9 „Nos últimos 20 anos, com qual frequência você foi ao dentista?‟ 

dicotomizada em „faz visitas anuais‟ e „não faz‟.  

• Parte I exame realizado pelo entrevistador (exame oral) 

• I3 „Condição geral de higiene bucal‟ agrupada em boa, para as 

respostas „boa‟ e „razoável‟ e ruim para a resposta „ruim/péssima‟. 

• I4 „Dentes ausentes‟ a quantidade de dentes ausentes foi expressa em 

três categorias: (1) Menos do que 5 dentes perdidos ; (2) 6-15 dentes 

perdidos; (3) 16 ou mais dentes perdidos; as categorias (2) e (3) foram 

agrupadas para análise. 

 

 

4.3.2 No formulário de informações clínicas 

 

 

• item B: Informações do exame clínico, específicas do tumor 

• item C5: Tipo histológico 
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Quadro 4.1- Dicotomização das variáveis

Dicoto 
mização 
 
 
Variável 

Escova     
1x 
 
 

(F1) 

Escova 
2x 
 
 

(F1) 

Fio 
sempre 
 
 

(F2) 

Sangra 
sempre 
 
 

(F4) 

Enxaguante 
bucal 
 
 

 (F5) 

Prótese 
removível 
 
 

(F6) 

Prótese 
Total 
 
 

(F7) 

Dentista 
anual 
 
 

(F9) 

Higiene 
boa 
 
 

(I3) 

Higiene 
regular 
 
 

(I3) 

6 ou + 
dentes 
perdidos 
 

(I4) 

0 Nunca 
1x/ 
semana  
1-2 x/ 
semana  
Dia sim, 
dia não  

Nunca 
1x/ 
semana  
1-2 x/ 
semana  
Dia sim, 
dia não  
1x/ dia 
 1x/ dia 

Não 
Às 
vezes    

Não 
Às 
vezes    

Nunca 
1x/  
semana  
1-2 x/ 
semana  
Dia sim, 
 dia não 

Não Não 2-5 anos 
A cada 6 
anos  
Raramen
te 
 Nunca 

Não 
Razoá 
vel 
 

Não Menos 
do que 5 

1 1x/ dia 
2x/dia 
3x /dia 
> 3 x/dia 

 

2x/dia 
3x /dia 
> 3 x/dia 
 
 
 
 

Sim, 
sempre 

 
 

Sim, 
sempre 

 

1x/ dia 
2 vezes/dia 
3 vezes/dia 
> 3 
vezes/dia 
 

Sim Sim Todos os 
anos 

Boa Boa 
 
Razoá 
vel 

6-15 
 
16 ou 
mais 

3
7
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4.4 SEQUÊNCIA E INCLUSÃO DE PACIENTES 

 

 

Pacientes foram incluídos sequencialmente de acordo com a ordem numérica 

do cadastro no banco de dados.   

 

 

4.4.1 Critérios de Inclusão 

 

 

 Pacientes diagnosticados com câncer da cavidade bucal, laringe e faringe 

pareados com controles. 

 

 

4.4.2 Critérios de Exclusão 

 

 

            Pacientes cujos diagnósticos da neoplasia não estavam no prontuário e/ou 

não estavam estadiados. Formulários / dados incompletos no banco de dados ou 

que não tiveram pares válidos. 
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4.5 ANÁLISES  

 

 

A estatística foi realizada com o programa Stata 13.0 e foram avaliados os 

valores de p, o odds ratio (OR) e intervalo de confiança (95%IC), com testes de 

regressão logística. A variável dependente foi ter neoplasia maligna em cabeça e 

pescoço confirmada por análise histopatológica. As variáveis independentes foram 

as perguntas dos tópicos: “Condição de higiene bucal”, “Dentes ausentes”, “Suas 

gengivas sangram quando você escova os dentes?” correlacionada com a condição 

de higiene feita pelo examinador calibrado.  
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5 RESULTADOS 

 

 

O estudo contou com 899 casos e 899 controles, pareados por sexo e idade. 

Dentro de cada grupo foi calculada a porcentagem de homens e mulheres, sendo 

que os homens representam 80% da amostra. A idade média nos grupos foi bem 

parecida, 59,31 anos para os casos e 57,97 anos para os controles. Os casos 

estavam no final da quinta década de vida e os hábitos considerados de risco - 

tabagismo e etilismo - para o câncer de cabeça e pescoço, estiveram mais 

presentes nos casos, principalmente quando se trata de tabagismo, 66,96% contra 

16,12%.  Com relação ao etilismo, houve ligeira variação percentual entre os grupos, 

49,61% e 47,39%, respectivamente entre casos e controles. O grupo controle 

mostrou maior quantidade de indivíduos que são ex-tabagistas, 37,37% e o dado foi 

invertido entre ex-etilistas, já que os casos apresentaram 37,70% e os controles, 

24,47% (tabela 5.1).  

 

 

Tabela 5.1- Distribuição de casos e controle por idade, sexo, tabaco e fumo  
. 

 Casos Controles 

 N % N % 

População 899 - 899 - 

Idade média 59,31 - 57,97 - 

      Sexo masculino 728 80,97% 728 80,97%  

Sexo feminino 181 20,13% 181 20,13% 

Tabagistas 602 66,96% 145 16,12% 

Ex-tabagistas 220 24,47% 336 37,37% 

Etilistas 446 49,61% 426 47,39% 

Ex-etilistas 339 37,70% 216 24,03% 

Fonte: o autor 

 

Os dados socioeconômicos também foram categorizados para cada grupo, e 

os controles apresentaram maiores taxas nos níveis de escolaridade. Em ambos, o 

grupo mais expressivo foi o de ensino fundamental incompleto. Mais da metade dos 
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casos (56%) compuseram essa categoria, e a maior diferença esteve na soma das 

pessoas que tinham ensino médio completo e superior, pois os casos somaram 

17%, enquanto os controles somaram 33% (tabela 5.2). A cor da pele branca foi 

autodeclarada para mais da metade da amostra e da comparação, 58% e 68%, 

respectivamente, a distribuição nos demais grupos étnicos também foi balanceada, 

sendo o grupo de pardos o segundo mais frequente, tanto para casos e como 

controles, 29,48% e 24,25%, aproximadamente 11 e 8%, sendo os demais grupos 

quase sem representação (tabela 5.3).  

 

 

Tabela 5.2- Comparações sócio-demográficas, com as variável escolaridade  

 

Grau de 

escolaridade 

 

Casos 

 

 

 

Controles 

 

 

 (N) % (N) % 

Analfabeto 
 
 

76 8% 28 3% 

Alfabetizado sem 
frequentar escola 

 

45 5% 26 3% 

Fundamental 
Incompleto 

 

500 56% 425 47% 

Fundamental 
Completo 

 

134 15% 140 16% 

Ensino 
Médio Completo 

 

113 13% 196 22% 

Superior Completo 
 

33 4% 95 

 

11% 

Fonte: o autor 
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Tabela 5.3- Comparações sócio-demográficas, com as variável cor da pele auto-declarada 

 

Cor da pele 

 

Casos 

 

 

 

Controles 

 

 

 

 (N) % (N) % 

Branca  
 

519 58% 613 68,20% 

Negra 
 

95 10,57% 68 07,56% 

Parda ou Mulata 265 29,48% 218 24,25% 

Amarela (Asiático) 12 01,33% 6 00,67% 

Indígena  
 

2 00,22% 0 0% 

Fonte: o autor 

 

 

A tabela 5.4 mostra por estatística descritiva as variáveis do estudo, tanto 

para casos quanto para controles. Os controles tiveram maiores taxas nas 

exposições onde a variável apresentou um comportamento associado à hábitos de 

cuidado bucal, como escovar os dentes, usar fio dental, frequentar o dentista, ter 

boa higiene. Por exemplo, da amostra total de voluntários, 83% que responderam a 

questão sobre escovação dental diária (ao menos uma vez ao dia) 46% era do grupo 

controle e 37% do grupo caso, sendo que dos 17% que não escovam os dentes 

diariamente, 13% era do grupo caso. Quando o padrão mínimo de escovação 

dentária passou para duas vezes ao dia, 39% da amostra afirmou ter esse hábito, 

14% eram casos e 25% controles. O uso frequente de fio dental foi visto em 13% da 

amostra, taxa composta com 2,5% de casos e 10,5% de controles, e o uso 

esporádico deste foi observado em 30,5%, sendo 7% de casos tinham esse hábito. 

Visitar o dentista anualmente esteve na rotina de 21% da amostra, deles 6% eram 

casos e 15% controles. Quando a variável trouxe informações referentes a doenças 

bucais como sangramento e grande número de dentes perdidos, os casos 

apresentaram maior exposição, por exemplo, o sangramento dental frequente (auto-

relatado) representou 4% da amostra, sendo 1% de controle e 3% de casos. 46% da 
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amostra tiveram seis ou mais dentes perdidos, sendo 31% de casos e 15% controles 

e encontrou significância entre a diferença de exposição entre os grupos em quase 

todas as variáveis (expressa pelo valor de p<0.005), menos para o uso de 

exaguatórios e de próteses removíveis.  

 
 
 
Tabela 5.4- Estatística descritiva comparando os grupos casos e controles em relação as variáveis  

Variável Exposto Caso Controle p 

  (N) % (N) %  

Escova 1 x sim 587 37% 729 46% 0,000 

 não 197 13% 82 04%  

Escova 2 x sim 231 14% 402 25% 0,000 

 não 553 35% 409 26%  

Usa fio sempre sim 40 2,5% 174 10,5% 0,000 

 não 784 47,5% 652 39,5%  

Fio às vezes  sim 120 7% 387 23,5% 0,000 

 não 704 43% 439 26,5%  

Sangra sempre sim 46 3% 20 1% 0,001 

 não 761 47% 793 49%  

Enxaguatório sim 151 8,75% 109 6,25% 0,010 

 não 724 42% 741 43%  

Usa removível  sim 512 29% 483 27% 0,096 

 não 364 21% 403 23%  

Usa total sim 310 31% 212 21% 0,000 

 não 198 20% 269 28%  

Continua  
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Variável Exposto Caso Controle p 

  (N) % (N) %  

Dentista anual sim 99 6% 273 15% 0,000 

 não 775 44% 617 35%  

Higiene boa sim 108 7% 350 20% 0,000 

 não 748 43% 515 30%  

Higiene 

regular 

sim 452 26% 736 43% 0,000 

 não 404 24% 129 7%  

6 ou + dentes 

perdidos 

sim 469 31% 226 15% 0,000 

 não 315 21% 501 33%  

Fonte: o autor 

 

Os testes estatísticos de regressão logística condicional foram feitos com 

análise bivariada, expressos pela tabela 5.5 por valores de odds ratio (razão de 

chance) abaixo de 1 para as variáveis: „escova 1 x‟ (0,335), „escova 2x‟ (0,425), „usa 

fio sempre‟ (0,191), „usa fio às vezes‟ (0,193), „dentista todo ano‟ (0,289), „higiene 

boa‟ (0,212) e „higiene regular‟ (0,196). As demais variáveis mostraram valores 

acima de 1, listadas a seguir: „sangra sempre‟ (2,397), „usa total‟ (1,987), „6 ou mais 

dentes perdidos‟ (3,300). As outras não apresentaram diferenças significativas entre 

os grupos de comparação. A regressão logística multivariada, ao usar as variáveis 

„escova 1 x‟ e „escova 2x‟ no mesmo teste encontrou valores colineares, portanto 

eles foram apresentados em dois testes. No primeiro teste, em que foi apresentado 

„escova 1 x‟ (tabela 5.6), não foram observados dados com significância para 

escovação, sangramento, uso de prótese total, dentista total e higiene, mas 

observou que havia significância para „fio sempre‟  e „6 ou mais dentes perdidos‟. A 

medida de higiene, que foi usar „fio sempre‟ mostrou Odss de 0,160, indicando que o 

grupo caso usava menos fio dental diariamente do que o controle e para a variável „6 

ou mais dentes perdidos‟, a Odds foi de 3,721, mostrando que os casos tinham mais 

dentes perdidos do que os controles. Na tabela 5.7, onde a primeira variável é 



46 
 

  

„escova 2x‟, encontrou-se significância para essa categoria (OR= 0,529) e para „fio 

sempre‟ (OR=0,162) mostrando que os casos tinham menos esse hábito de higiene 

do que os controles e também houve significância para variável „6 ou mais dentes 

perdidos‟ (3,856), indicando que os casos apresentaram aproximadamente quatro 

vezes a mais essa quantidade de dentes perdidos.  

Posteriormente os casos foram separados em neoplasias malignas da 

cavidade oral e outro grupo com as demais neoplasias da região de cabeça e 

pescoço. A análise descritiva da distribuição das neoplasias foram quantificadas à 

partir do CID, sendo as neoplasias malignas de bordo de língua as mais frequentes 

(11,41%), seguidas por base de língua (10,92%) e em terceiro lugar assoalho 

anterior da boca com 5,95%. As demais localizações topográficas não chegaram a 

5% da amostra e tiveram 50 classificações.  Para os casos de cabeça e pescoço 

sem cavidade oral apresentados na tabela 5.8 foi encontrada diferença estatística 

significante para as variáveis: „escova 2x‟ (OR= 0,396), „fio sempre‟ (OR=0,527), 

„higiene boa‟ (OR=0,24) e „6 ou mais dentes perdidos‟ (OR= 3,215). Já nos casos de 

cavidade oral (tabela 5.9) a significância foi encontrada para a variável „fio sempre‟ 

(OR=0,53) e „6 ou mais dentes perdidos‟ (OR= 4,357).  
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          Tabela 5.5- Regressão logística bivariada 

Variável OR p IC 95% 

Escova 1 x 0,335 0,000 0,253-0,443 

Escova 2 x 0,425 0,000 0,346-0,522 

Usa fio sempre 0,191 0,000 0,133-0,274 

Usa fio às vezes 0,193 0,000 0,152-0,245 

Sangra sempre 2,397 0,001 1,404-4,090 

Enxaguatório 1,418 0,010 1,085-1,851 

Usa removível  1,174 0,096 0,972-1,417 

Usa total 1,987 0,000 1,542-2,560 

Dentista todo ano 0,289 0,000 0,224-0,371 

Higiene boa 0,212 0,000 0,1665-0,271 

Higiene regular 0,196 0,000 0,1558-0,247 

6 ou mais dentes 

perdidos 

3,300 0,000 2,670-4,081 

     Fonte: o autor 
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Tabela 5.6- Regressão logística multivariada com 1 escovação por dia 

Variável OR p IC 95% 

Escova 1x 0,538 0,011 0,334-0,865 

Fio dental sempre 0,160 0,000 0,086-0,301 

Sangra sempre 4,122 0,015 1,470-12,962 

Usa prótese total 1,359 0,144 0,903-1,957 

Dentista todo ano 0,579 0,024 0,381-0,879 

Higiene boa 0,579 0,010 0,383-0,902 

6 ou mais dentes 
perdidos 

3,806 0,000 2,645-5,477 

Fonte: o autor 

 

Tabela 5.7- Regressão logística multivariada com 2 escovações por dia 

  OR p IC 95% 

Escova 2x 0,528 0,000 0,370-0,754 

Fio dental sempre 0,162 0,000 0,804-0,326 

Sangra sempre 3,898 0,017 1,403-11,731 

Usa prótese total 1,284 0,190 0,883-1,865 

Dentista todo ano 0,591 0,024 0,374-0,932 

Higiene boa  0,588 0,015 0,383-0,902 

6 ou mais dentes 
perdidos 

3,856 0,000 2,667-5,576 

Fonte: o autor 
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Tabela 5.8- Regressão logística multivariada para os casos de cabeça e pescoço sem cavidade oral 

 OR p IC 95% 

Escova 2x 0,396 0,002 0,217-0,722 

Fio dental sempre 0,527 0,000 0,378-0,735 

Sangra sempre 3,145 0,147 0,668-14,880 

Usa prótese total 0,795 0,462 0,433-1,463 

Dentista todo ano 1,023 0,951 0,495-2,110 

Higiene boa  0,240 0,002 0,099 -0,581 

6 ou mais dentes 
perdidos 

3,215 0,000 1,755-5,888 

Fonte: o autor 

 

Tabela 5.9- Regressão logística multivariada para os casos de cavidade oral 

 OR p IC 95% 

Escova 2x 0,675 0,217 0,361-1,259 

Fio dental sempre 0,529 0,002 0,357-0,785 

Usa prótese total 1,249 0,508 0,646-2,471 

Dentista todo ano 0,446 0,064 0,190-1,048 

Higiene boa  0,432 0,035 0,197-0,943 

6 ou mais dentes 
perdidos 

4,357 0,000 2,258-8,406 

* Variáveis colineares foram excluídas automaticamente do modelo 

Fonte: o autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A população brasileira é composta por 200 milhões de habitantes, onde 51% 

são do sexo feminino, mostrando a clara predileção dos cânceres de cabeça e 

pescoço pelo sexo masculino; a incidência de foi de 4:1, homens/mulher. Essa 

incidência tem distribuição parecida com a relatada pelo INCA, no Brasil, com uma 

proporção de 3:1 (2) e pela IARC, com uma proporção que varia de 2:1 até 4:1 

(homens para cada mulher com câncer de cabeça e pescoço). Quanto à cor da pele, 

a população brasileira tem 45% de brancos, 45% de pardos, 9% preta e 1% de 

amarelos e indígenas, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) (118). 

Entre os casos da pesquisa, a maioria foi em indivíduos brancos, embora eles não 

sejam a maioria do país, mostrando maior prevalência para essa cor de pele. 

Quanto à faixa etária, o grupo do grupo amostral teve média de idade dentro do 

grupo 55-59 anos, onde estão incluídos 5% da população brasileira, o grupo de 

idade com mais indivíduos é 30-34 anos (8,58% da população). Esses dados 

sugerem que a alta incidência no grupo de 55-59 anos, não está ligada ao grande 

número de indivíduos com essa idade, já que outras faixas etárias comportam 

número maior de pessoas. O fato de incidir em pacientes mais velhos pode ser 

explicado pelo maior tempo de exposição aos carcinógenos e pelos mecanismos 

próprios da carcinogênese que é um processo lento (119).  

Embora o país apresente dados insatisfatórios de escolaridade, - distribuídos 

em: 43% sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, 17% com ensino 

fundamental completo, 29% ensino médio completo, 10% com ensino superior 

completo e 1% com escolaridade indefinida- o grupo estudado teve ainda um volume 

maior pessoas sem instrução ou apenas com o ensino fundamental completo, 

chegando a quase 70%, apontando piores condições sociais desses pacientes. As 

desigualdades sociais dos cânceres de cabeça e pescoço não são exclusividades do 

Brasil (43, 44, 120). A explicação para essa característica é que a privação do 

conhecimento aumenta a vulnerabilidade dos pacientes, fazendo-os ter mais contato 

com os fatores de risco, tabaco e álcool, e principalmente, baixa renda e condições 

precárias de higiene bucal tem intima relação (121). 
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O sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 

por inquérito telefônico (Vigitel) tem como objetivo monitorar a frequência e a 

distribuição de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis 

em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal (122). A 

porcentagem da população brasileira tabagista, segundo os resultados do inquérito, 

era de 10,4% em 2015 e 20,7% ex-tabagistas; no ano 2005, a parcela de fumantes 

era 30,7% maior. O grupo caso em nosso estudo apresentou grande concentração 

de fumantes, chegando a ser seis vezes maior que a população, apontando a 

importância desse fator etiológico, já a taxa de ex-fumantes não teve grande 

variação, nesse estudo. O consumo de tabaco não foi pareado devido a grande 

redução que causaria na amostra podendo gerar um viés de seleção, mas como 

esse é um fator grande importância, ele foi ajustado na regressão multivariada.  

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, popularmente conhecida como SB 

Brasil, mostrou a situação de saúde bucal da população brasileira (123). Pelos 

dados apresentados, 28% da população não possui nenhum dente funcional em 

pelo menos uma das arcadas, 3 de cada 4 idosos não apresentam nenhum dente 

funcional; destes, mais de 36% precisam, mas não possuem prótese total, e 83% 

apresenta algum problema periodontal. O levantamento mostrou que em 2003 a 

média de dentes perdidos na faixa etária de 35-44 anos era 13,23, caindo para 7,48 

em 2010. Na faixa etária de 65-74 anos a média CPO-D teve uma ligeira queda, em 

torno de 25 dentes perdidos (124). Desse modo, é esperado que os pacientes 

tenham grandes ausências dentárias. Esses dados podem de alguma forma se 

relacionar com a alta incidência desses cânceres de boca no país, que embora atinja 

uma parcela pequena da população 11,27 para cada 100 mil homens, concentra 

grande parte dos casos nessa faixa etária (124). 

Escovar os dentes foi medida que se associou inversamente com câncer de 

cabeça e pescoço no geral. Os pacientes que escovavam ao menos uma vez ao dia 

foram menos acometidos e a relação foi melhor ainda para os pacientes que 

escovavam duas ou mais vezes ao dia. Neoplasias em outros órgãos também 

apresentam associação com higiene precária, por exemplo, os cânceres de pênis 

têm muitas similaridades com o de boca, por ser majoritariamente carcinomas 

epidermóides e mais prevalentes em países em desenvolvimento, com predileção 

por classes sociais mais vulneráveis (125). O carcinoma de colo uterino, cujo  

principal fator de risco é o HPV também correlaciona a má higiene como fator de 
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risco (126). Como a cavidade oral liga o ambiente externo com o sistema 

gastrointestinal, foi levantada a hipótese de que haveria associação com o câncer de 

pâncreas e foi confirmada, além de bactérias da cavidade oral serem encontradas 

em tecidos do pâncreas (98). O fato dos problemas de higiene estar correlacionados 

em vários tipos de câncer indica a importância e a plausibilidade da desregulação na 

microbiota e da inflamação na carcinogênese, além de ter sido observado que 

pessoas com má higiene oral têm maior formação de nitrosamina endógena- 

conhecido carcinógeno (127). Assim, esse conjunto de fatores podem estar ligados 

entre si, colaborando com o complexo mecanismo do câncer. Outra hipótese 

sustentável é que uma bactéria específica ou um conjunto delas possam ter a 

capacidade de evadir a resposta do hospedeiro e prejudicar a imunidade inata, e 

assim, estimular o ambiente favorável ao crescimento bacteriano excessivo 

promovendo a conversão do estado simbiótico para um estado disbiótico (128), 

gerando uma ambiente propício, através dos eventos em cascata, para a iniciação e 

promoção da neoplasia  (129). 

            Quando comparamos os achados do presente estudo com o de outras 

populações, vemos que os achados são pertinentes e não expressão de um fator de 

risco atribuível apenas à população dos hospitais incluídos no projeto GENCAPO. O 

estudo chinês que usou os mesmos indicadores, mas apenas para mulheres não-

tabagistas e não-etilistas apontou  que o grupo caso tinha piores taxas de higiene 

oral (81). O estudo com delineamento mais parecido, realizado na Índia, encontrou 

uma higiene oral pobre aumentava o risco de câncer de boca em 6,98 vezes (OR = 

6.98; 95%CI 3.72–13.05); nesse estudo, o sangramento gengival aumentava quase 

em 4 vezes (OR = 3.94; 95%CI 2.49–6.25), a frequência ao dentista apenas 

motivado por dor também mostrou associação (OR = 3.84; 95%CI 2.38–6.20) e essa 

interação pareceu ser mais prejudicial quando associada a fumar e/ou mascar 

tabaco (130). O consórcio INHANCE levantou dados num projeto multicêntrico, com 

participação de centros dos Estados Unidos, Japão, América Latina e Europa, 

concluindo que boa higiene está associada ao menor risco de câncer (131). 

O manual do entrevistador do projeto GENCAPO (Anexo C) orienta que os 

pacientes edêntulos não respondam as questões sobre frequência de escovação, 

uso de fio dental e sangramento gengival fazendo com que o número de 

respondentes varie nessas categorias. Outros fatores que alteraram os grupos 

amostrais em algumas categorias foram o fato do paciente escolher não responder à 
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questão ou a resposta não constar no banco de dados não podendo ser recuperável. 

Um estudo multicêntrico e com grande abrangência populacional tem possíveis  

limitações, mesmo sendo um banco de dados primário, como alguns graus de 

inconsistência do banco.  Ademais, na coleta de dados em ambiente hospitalar, 

onde o objetivo principal é o bem-estar do paciente e seu atendimento, compreende-

se que são houve condições ideais  para a coleta dos dados, já que o ambiente 

clínico possui muitos outros fatores que interferem na abordagem do paciente. 

Dessa forma, trata-se de um estudo inserido na realidade do atendimento do 

paciente, o estudo permeou as informações relevantes para um estudo 

epidemiológico, embasando cientificamente a correlação de maus hábitos de higiene 

oral com os canceres de cabeça e pescoço  

Espera-se que pacientes com câncer de cabeça e pescoço, sobretudo na 

cavidade oral, piorem a escovação, tanto pelo receio de manipular uma região 

alterada, quanto aspectos psicológicos inerentes do diagnóstico do câncer. Contudo 

perdas dentárias não são problemas pontuais, nem acontecem de forma lenta, já 

que o tempo médio para um dente ser perdido pode variar e não há uma evidência 

forte que mostre esse tempo médio (132). A perda dentária somente acontece de 

forma rápida em casos de periodontite agressiva, doença rara na população (133). 

Além da perda dental estar presente em classes mais vulneráveis, seu declínio é 

desigual em todo o mundo (134). Perda dentária pode então ser considerada uma 

medida mais fidedigna do que higiene, já que frequência de escovação pode mudar, 

assim como qualidade da escovação. No entanto, também foi possível notar que os 

problemas de saúde se somam. Aquele paciente que expressa o perfil 

epidemiológico típico desses cânceres, que é o homem, fumante, muitas vezes 

etilista, com má alimentação, também associam doenças bucais, fazendo com que 

as patologias se potencializem e uma piore a outra, fazendo que hajam 

comorbidades, que são importantes fatores para se determinar o prognóstico da 

doença (135). 

Esses dados alertam para necessidade de cuidados orais em pacientes 

diagnosticados com cânceres de cabeça e pescoço e trazem indícios da 

possibilidade da condição de higiene ser fator de risco embasando as justificativas 

para a realização de mais pesquisas na área. Os estudos podem buscar se a má 

higiene bucal impacta a sobrevida dos pacientes, bem como averiguar se 

melhorando a saúde bucal, as taxas de incidência desses cânceres também 
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diminuam ou trabalhos laboratoriais, controlados, que busquem a associação das 

bactérias orais com a carcinogênese. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Embasado nessas análises pode-se inferir que bons hábitos de higiene bucal 

possuem relação inversa com ocorrência de câncer em cabeça e pescoço, e que os 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentam mais comorbidades bucais 

como sangramento gengival, mais dentes perdidos e mais necessidade de prótese. 
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ANEXO A – Aprovação da Comissão Científica- GENCAPO II 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA - GENCAPO II – ANÁLISE DE SUBPROJETOS 
FATORES AMBIENTAIS, CLÍNICOS, HISTOPATOLÓGICOS E MOLECULARES ASSOCIADOS AO 
DESENVOLVIMENTO E AO PROGNÓSTICO DE CARCINOMAS EPIDERMÓIDES DE CABEÇA E PESCOÇO – 
FAPESP 2010/51168-0 

 
 
 

 
 
 

Prezada Dra. Maria Gabriela Biazevic, 
 
 
Em nome do Comitê Científico GENCAPO II e como coordenadora do projeto 

temático intitulado “Fatores ambientais, clínicos, histopatológicos e moleculares 

associados ao desenvolvimento e ao prognóstico de carcinomas epidermoides de 

cabeça e pescoço” (FAPESP 2010/51168-0), informo que o projeto “CONDIÇÃO 

PERIODONTAL PODE SER ASSOCIADA AOS FATORES ETIOLÓGICOS E AO 

PROGNÓSTICO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE EM CAVIDADE BUCAL?”, foi 

aprovado como sub-projeto a ser desenvolvido no contexto do projeto temático 

acima mencionado.A execução do sub-projeto deverá seguir as normas aprovadas 

pelo grupo GENCAPO II com relação à solicitação e ao uso de amostras e dados 

clínicos, bem como com relação à apresentação de seus resultados em congressos, 

encontros e artigos científicos. 

 

 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
Dra. Eloiza Helena Tajara 
Coordenadora GENCAPO 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
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ANEXO B– Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C – Questionário Hábitos e Estilo de Vida 
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ANEXO D – Formulário de Informações Clínicas 
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