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RESUMO

Câncer de cabeça e pescoço é um termo amplo comumente utilizado para
definir neoplasias da cavidade oral, faringe e laringe. O tratamento com cirurgia,
quimioterapia e radioterapia está associado a vários efeitos colaterais, dentre eles
prejuízos na condição oral, capacidade mastigatória e quadros de desnutrição. O
presente estudo teve como objetivo verificar a influência da condição de saúde oral
sobre a capacidade mastigatória e o estado nutricional em indivíduos que realizaram
tratamento para câncer de cabeça e pescoço. A condição oral foi avaliada de acordo
com a classificação do índice CPOD, CPI e avaliação de uso e necessidade de
prótese; a capacidade mastigatória com o uso da Escala Funcional Intraoral de
Glasgow; e o estado nutricional por meio do R24h e antropometria (ASG-PPP, IMC,
CB, PCT e CMB). Foram incluídos no estudo dados de 23 indivíduos (18 homens e 5
mulheres) após tratamento do câncer de cabeça e pescoço com idade média de 57
anos. De acordo com a avaliação da condição oral, o CPOD médio foi 24,3, 43,4%
da amostra era edêntulo, 91,3% necessitavam de prótese e apenas 56,5%
utilizavam prótese. Indivíduos idosos apresentaram maior índice de utilização de
prótese. O estado de saúde oral foi correlacionado com a capacidade mastigatória,
onde 78,2% da amostra relataram dificuldade de mastigação. Além disso, a maior
necessidade de prótese e pior capacidade mastigatória correlacionaram-se com
maior pontuação da ASG-PPP, e o maior CPOD com menor PCT. A ASG-PPP
indicou que 86,9% da amostra apresentava risco ou algum grau de desnutrição,
73,9% disfagia, 65,2% xerostomia, 60,8% disgeusia e 60,8% problemas dentários. O
IMC e a CB indicaram eutrofia em 69,5% e 47,8% da amostra respectivamente, e
nesta pesquisa ambos não foram bons indicativos de estado nutricional. A avaliação
de tecido muscular (CMB) e adiposo (PCT) indicaram desnutrição em 69,5% e
34,7% da amostra, respectivamente. Já a avaliação dietética mostrou que 52,1%,
34,7% e 65,2% dos participantes da pesquisa apresentavam ingestão de energia,
proteína e lipídeo maior que a sua necessidade, e 65,2%, 86,9%, 91,3%, 82,6%,
60,8%, 60,8%, consumo de carboidrato, fibra, ácido fólico, cálcio, ferro e riboflavina
abaixo da sua necessidade, respectivamente. A maior escolaridade correlacionou-se
com menor consumo de alimentos fonte de selênio e zinco, e maior consumo de
B12, assim como a pior saúde oral e capacidade mastigatória correlacionaram-se
com maior quantidade de vitamina A, cálcio, vitamina D, riboflavina, B12, ácido fólico
e zinco, e menor quantidade de carboidrato, ferro e niacina da dieta. Desta maneira,
podemos concluir que a condição oral influenciou a capacidade mastigatória de
indivíduos após tratamento de câncer de cabeça e pescoço, e esta, quando
prejudicada, correlacionou-se com o maior risco nutricional e perda de tecido
adiposo. Além disso, a condição oral prejudicada contribuiu para a inadequação na
ingestão de macro e micronutrientes.
Palavras-chave: Câncer de Cabeça e Pescoço. Saúde Oral. Capacidade
Mastigatória. Estado Nutricional.

ABSTRACT

Oral health, capacity masticatory and nutritional status of
individuals after treatment of head and neck cancer
Head and neck cancer is a broad term commonly used to define tumors of
the oral cavity, pharynx and larynx. Treatment with surgery, chemotherapy and
radiation therapy is associated with several side effects, including damage to the oral
condition, chewing ability and malnutrition frames. This study aimed to assess the
effect of oral health condition of the masticatory capacity and nutritional status in
patients who underwent treatment for head and neck cancer. The oral condition was
evaluated according to the classification of the DMFT index, CPI and assessment of
use and need for prostheses; chewing ability with the use of Functional Scale
Intraoral of Glasgow; and nutritional status through R24h and anthropometry (PGSGA, BMI, MC, TSF and MMC). The study included data from 23 subjects (18 men
and 5 women) after treatment of head and neck cancer with an average age of 57
years. According to the assessment of oral conditions, the average was 24.3 DMFT,
43.4% of the sample was edentulous, 91.3% prosthesis needed and only 56.5%
used prosthesis. Elderly individuals showed the highest rate of use of the prosthesis,
the state of oral health was correlated with chewing ability, where 78.2% of the
sample reported difficulty chewing. Moreover, the greatest need of prosthesis and
worse chewing ability correlated with higher scores of PG-SGA, and the largest
DMFT with lower TSF. The PG-SGA indicated that 86.9% of the sample had some
degree of risk or malnutrition, dysphagia 73.9%, 65.2% xerostomia, dysgeusia 60.8%
and 60.8% dental problems. The IMC and the CB indicated eutrophic in 69.5% and
47.8% of the sample respectively, and this research both were not good indicators of
nutritional status. The evaluation of muscle tissue (MMC) and fat (TSF) indicated
malnutrition in 69.5% and 34.7% of the sample, respectively. Since dietary evaluation
showed that 52.1%, 34.7% and 65.2% of survey participants had intakes of energy,
protein and lipid greater than their need, and 65.2%, 86.9%, 91 3%, 82.6%, 60.8%,
60.8%, carbohydrate consumption, fiber, folic acid, calcium, iron and riboflavin below
its necessity, respectively. The higher education correlated with reduced
consumption of selenium and zinc-rich foods, and greater consumer B12, as well as
the worst oral health and masticatory ability correlated with higher vitamin A, calcium,
vitamin D, riboflavin, B12 , folic acid and zinc and low-carbohydrate, dietary iron and
niacin. Thus, we can conclude that the oral condition influenced the chewing ability of
individuals following treatment of head and neck cancer, and that, when impaired,
correlated with higher nutritional risk and loss of adipose tissue. Furthermore,
impaired oral condition contributed to inadequate intake of macro and micronutrients.
Keywords: Head and Neck Cancer. Oral Health. Masticatory Capacity. Nutritional
Status.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA

Câncer de cabeça e pescoço é um termo amplo comumente utilizado para
definir neoplasias da cavidade oral (lábios, base da língua, língua, assoalho bucal e
palato duro), faringe (compreende a orofaringe, a hipofaringe e nasofaringe) e
laringe (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2014). A International Agency for
Research on Cancer (IARC) estima que em 2012 a incidência mundial de câncer
oral foi de 299.051 novos casos, sendo que o Brasil foi o sexto país com maior
número

de

câncer

oral,

apresentando

10.386

casos

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, c2015). Para o câncer de laringe a estimativa de novos casos para
2014, dada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA, c2014) é de 7.640 casos,
sendo 6.870 em homens e 770 em mulheres.
São fatores de risco clássicos para o desenvolvimento do câncer de cabeça
e pescoço o tabagismo (82,5%) e o consumo regular de álcool (62%) (CHECCOLI et
al., 2013).
O tratamento do câncer de cabeça e pescoço está associado a vários efeitos
colaterais. A remoção cirúrgica do câncer pode causar uma ruptura física entre a
anatomia e as estruturas neuromusculares, que associada à quimioterapia (QT) e
radioterapia (RT), agrava ainda mais os déficits funcionais desses pacientes
(PENNER; MCCLEMENT; SAWATZKY, 2007).
A QT geralmente causa efeitos agudos como mielodepressão, alopecia,
alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia) e mucosite, onde a
incidência e severidade dos sintomas estão relacionados com a toxidade do
quimioterápico (BRASIL, 1993). Já a RT além dos efeitos secundários agudos
incluindo a mucosite, xerostomia e o risco de infecção da mucosa, apresenta efeitos
em longo prazo que acontecem devido a mudanças na vascularização e celularidade
dos tecidos moles e ossos, danos nas glândulas salivares, e ao aumento da síntese
de colágeno, que resulta em fibrose. Desta maneira, os ossos e os tecidos moles
afetados pela QT têm uma capacidade reduzida de remodelação e podem evoluir
para infecção e necrose (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001).
Anteriormente ao tratamento antitumoral todo paciente é submetido a uma
avaliação odontológica para verificar sua condição de saúde oral, assim como sua
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qualidade de higiene oral (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001), sendo que
pacientes com doença periodontal importante, associada com má higiene oral
exigem extração dos dentes antes da irradiação evitando-se o aparecimento da
osteonecrose (SONIS; WOODS; WHITE, 1990).
Pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentam antes do
tratamento 41,0% de doença periodontal, 22,2% raízes residuais, 12,0% cárie, 7,2%
candidíase e 5,8% presença de um dente incluso, sendo que durante a RT 61,7%
dos pacientes tem mucosite, 45,8% candidíase e 62,6% xerostomia, e após 3 meses
a mucosite persiste em 19,2% dos pacientes, candidíase em 21,1% e xerostomia em
53,2%, visto que 11,0% destes desenvolvem cárie de radiação, enquanto 5,5%
evoluem para osteorradionecrose (JHAM et al., 2008).
Já com relação à perda dentária, pacientes com câncer de cabeça e
pescoço possuem uma variação quanto ao número de dentes entre 3-30 (média =
20) e destes em média 51% apresentam danos moderados/graves, sendo que a RT
com doses maiores que 60 Gy (Gray - unidade de radiação) levaram a maior lesão
dentária (WALKER et al., 2011). Já indivíduos com câncer bucal apresentam uma
média de 10 dentes e destes em média 3,7 são extraídos antes da iniciação do
tratamento radioterápico (NIEWALD et al., 2013).
Quanto a modalidade do tratamento radioterápico Duarte et al. (2014),
verificaram que os pacientes tratados com RT de intensidade modulada tiveram
menos casos de doença dental, mais fluxo salivar e menos extrações pós tratamento
de câncer de cabeça e pescoço em comparação com aqueles tratados com RT
convencional.
A condição oral prejudicada devido tratamento de carcinomas de cabeça e
pescoço, pode comprometer a função mastigatória desses indivíduos uma vez que
depende da integridade dos dentes, estruturas periodontais e de suporte maxilar e
mandibular, articulação temporomandibular, musculatura mastigatória, expressão
facial e língua, tecidos moles que revestem essas estruturas, e da inervação e
vascularização que suprem esses componentes.
Ellabban et al. (2013) relacionaram a capacidade mastigatória com o
tratamento cirúrgico (CR) de 62 indivíduos com câncer de assoalho de boca a partir
da Escala funcional intraoral de Glasgow (EFIG), mostrando que no período pré-
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operatório não houve queixas quanto a capacidade mastigatória, e que após 2
meses do procedimento cirúrgico houve uma diminuição da capacidade mastigatória
que melhorou gradualmente em 12 meses, sendo que na ressecção unilateral houve
melhor pontuação do que os tumores bilaterais e laterais anteriores, e além disso, o
fechamento direto mostrou melhor resultado funcional do que retalhos loco-regional
e livre.
A mesma Escala foi utilizada por Goldie et al. (2006) para avaliar a
capacidade mastigatória de 58 pacientes oncológicos com ressecção cirúrgicas do
trígono retromolar e para relacionar estes resultados com o tamanho do tumor,
mostrando que no pré-operatório não houve relação entre a capacidade mastigatória
e o tamanho do tumor, e que de 3 a 20 semanas do pós operatório houve uma
relação onde quanto maior o tumor pior a capacidade mastigatória.
Em um estudo prospectivo de 1 ano, Nicoletti et al. (2004) utilizaram a EFIG
para avaliar a capacidade mastigatória, deglutição e fala de 196 pacientes após
tratamento CR de câncer de boca, indicando que a capacidade mastigatória e de
deglutição estão relacionadas com a localização e tamanho do tumor, assim como
com a modalidade de reconstrução, e a qualidade da voz é mais prejudicada em
pacientes que realizaram RT.
Já de maneira objetiva, Speksnijder et al. (2011) analisaram a performance
mastigatória através do método “mixing ability test", associado a força de mordida e
avaliação do estado dental de 45 pacientes com câncer de língua e assoalho de
boca antes da CR e/ou RT e após 1, 6 e 12 meses, revelando que após o tratamento
houve uma redução em todos os aspectos analisados, sendo que os resultados
foram piores em pacientes que receberam RT.
Os principais sintomas que interferem na capacidade mastigatória de
pacientes com câncer de boca e orofaringe após 6 meses do tratamento CR e/ou RT
são xerostomia (52%), trismo (48%), mobilidade de língua restrita (46%), dor na
boca (17%), incapacidade em utilizar prótese dentária (28%), falta de estabilidade da
prótese dentária (39%) e diminuição da função sensorial oral (23%) (KAMSTRA et
al., 2011).
Caputo et al. (2012) analisaram aspectos relacionados com o paladar de 39
indivíduos com câncer em diferentes áreas do corpo após 2 anos de tratamento com
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quimioterapia e/ou radioterapia, onde a função mastigatória foi avaliada pelo método
das peneiras, e seus resultados mostraram que essas modalidades de tratamento
levaram a um menor fluxo salivar, menor número de dentes e unidades oclusais, pior
eficiência mastigatória, maior sensibilidade para gosto amargo e menor salgado e
doce.
Mesmo após 5 anos do tratamento CR pacientes com câncer de boca que
tiveram intervenção na mandíbula, língua e região bucal ainda apresentaram
xerostomia,

prejuízos

quanto

a

condição

oral

e

capacidade

mastigatória

(SPEKSNIJDER et al., 2010).
Além disso, os prejuízos na função mastigatória podem limitar o consumo
alimentar e contribuir para a perda de peso mesmo após o término do tratamento
antitumoral.
Koom et al. (2012) classificaram mil pacientes submetidos a RT para o
tratamento da cabeça e pescoço, pulmão, ou câncer gastrointestinal a partir da
Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP), onde 60,8% foram
classificados como bem nutridos, 34,5% moderadamente desnutrido e 4,7%
desnutrido.
Mesmo após suplementação nutricional oral e aconselhamento dietético,
pacientes após tratamento de câncer de cabeça e pescoço apresentam maior perda
de peso (3,3 kg) que aqueles com câncer em outras localidades (0,6 kg), sendo que
66,2% foram relacionados com a RT (66,2%) (CACICEDO et al., 2014).
Indivíduos com câncer de cabeça e pescoço apresentaram durante o
tratamento uma média do IMC de 23,5 kg/m2 com 12% <18,5 kg/m2, sendo que o
acompanhamento nutricional anterior ao tratamento antitumoral contribuiu para
menor perda de peso (20% x 16%) (VAN WAYENBURG et al., 2010) toxidade
(30,3% x 63,6%) e hospitalização não planejada (16,1 % x 41,4 %) (PACCAGNELLA
et al., 2010).
A ressecção do tumor antes do tratamento químio-radioterápico também
contribuiu para redução do estado inflamatório de pacientes com câncer de cabeça e
pescoço, fator que leva a perda significativa de tecido muscular e gorduroso
(CARVALHO et al., 2015).
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Complicações secundárias a terapia como xerostomia, disfagia, odinofagia e
mucosite estão presente em 20, 17, 19 e 19% dos pacientes com câncer oral
respectivamente, que associados à menor consistência da dieta contribuem para
que 54% desses pacientes apresentem perda de peso (PÉREZ CAMARGO et al.,
2013). Por outro lado, Carvalho et al. (2015) não encontraram mudança significativa
na energia da dieta e/ou ingestão de macronutrientes antes e após a CR e RT.
Uma única pesquisa relacionou o estado nutricional com a condição oral e
capacidade mastigatória de 112 pacientes com câncer oral e orofaringe que estavam
em acompanhamento nutricional, indicando uma maior prevalência de desnutrição
logo após o tratamento (0-3 meses 25%), e que ao longo do tempo o peso foi sendo
recuperado (3-12 meses 13% e 12-36 meses 3%), estando a desnutrição mais
relacionada à xerostomia e disfagia, do que com a condição oral, trismo e deficiência
mastigatória (JAGER-WITTENAAR et al., 2011).
A grande limitação da literatura atual é a falta de informações quanto à
relação entre o estado nutricional e a condição oral e função mastigatória de
pacientes após tratamento de câncer de cabeça e pescoço, sendo estas
informações importantes para o planejamento da reabilitação oral, funcional e do
estado nutricional desses pacientes, justificando a necessidade de novos estudos.
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2 PROPOSIÇÃO

O presente estudo teve como objetivo verificar a influência da condição de
saúde oral sobre a capacidade mastigatória e o estado nutricional em indivíduos que
realizaram tratamento para câncer de cabeça e pescoço.

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

3 Casuística e Métodos

27

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 OBTENÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRA

3.1.1 Aspectos éticos

O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP), CAAE: 31088414.5.0000.5417
(Anexo A). Todos os participantes da pesquisa foram informados claramente sobre
os procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Anexo B).
Foram convidados a participar da pesquisa pacientes que realizam
tratamento odontológico na Clínica Multidisciplinar (FOB-USP). A avaliação da
condição oral foi realizada pela acadêmica do curso de Odontologia (FOB-USP),
Adrielle Lindolpho Cremonesi, com a orientação do Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva
Santos. Já a avaliação da capacidade mastigatória e estado nutricional foram
realizados pela nutricionista autora da pesquisa.
Após a coleta dos dados da pesquisa, os voluntários que apresentaram
alterações bucais, na capacidade mastigatória e/ou estado nutricional que
necessitaram de tratamento, foram atendidos na Clínica Multidisciplinar, dando
direito a indenização na eventualidade de algum dano decorrente da participação na
pesquisa.
Para
apresentaram

os

voluntários

riscos

da

mínimos

pesquisa

como

a

os procedimentos deste

possibilidade

de

estudo

desconforto

e/ou

sangramento durante a sondagem realizada no exame da condição oral, sendo que
não houve risco de nenhuma outra complicação.
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3.1.2 Sujeitos da pesquisa

O grupo experimental foi formado por indivíduos adultos e idosos, homens e
mulheres, após tratamento de câncer de cabeça e pescoço cirúrgico, quimioterápico
e radioterápico, associados ou não. Foram consideradas neste estudo as seguintes
regiões anatômicas acometidas: base de língua (CID.C01), gengiva (CID.C03);
assoalho da boca (CID.C04); amígdala (CID.C09); nasofaringe (CID.C11); laringe
(CID.C32) e tireoide (CID.C73). Tais informações foram obtidas a partir de análise
dos prontuários dos pacientes, conforme Classificação Internacional de Doença –
10ª revisão (CID-10).
No que se refere à faixa etária foram utilizados valores de corte conforme
critério da Organização Mundial da Saúde (OMS): 35 a 59 anos – adultos e 60 anos
ou mais – idosos.
Foram incluídos na pesquisa voluntários com histórico de câncer de cabeça
e pescoço, que não apresentaram doenças neurológicas ou diagnósticas atual de
câncer em qualquer localização, e que estavam em tratamento odontológico na
Clínica Multidisciplinar da FOB/USP, sem acompanhamento com nutricionista de
qualquer centro.
Foram

considerados

critérios

de

exclusão:

presença

de

doenças

neurológicas, doenças que interferem no estado nutricional (cirrose hepática,
enfisema pulmonar), diagnóstico atual de câncer em qualquer localização e estar em
acompanhamento nutricional.
Dos 56 pacientes da Clínica Multidisciplinar da FOB/USP que apresentavam
câncer de cabeça e pescoço, 5 faleceram, 5 apresentaram linfoma, 4 estavam em
tratamento, 4 estavam sob tratamento paliativo, 3 se recusaram participar da
pesquisa, 3 apresentaram metástase, 2 foram diagnosticados com Alzheimer, 2
haviam realizado cirurgia cardíaca, 1 apresentou recidiva da doença, 1 ainda não
havia realizado exame para confirmar se estava livre da doença, 1 apresentou
cirrose hepática, 1 apresentou neoplasia benigna e 1 não foi localizado. Dessa
forma, foram excluídos 33 pacientes.
A amostra final foi composta por 23 indivíduos (n=23), sendo 18 homens
(78,3%) e 5 mulheres (21,7%). A idade média foi de 57 anos (DP = 11,9), com idade
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mínima de 35 anos e idade máxima de 78 anos, sendo 56,5% adultos e 43,4%
idosos. Tais informações encontram-se apresentadas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Dados individuais da amostra de adultos e idosos após carcinoma de cabeça e pescoço
quanto ao gênero, média da idade, região anatômica e tratamento
Paciente

Gênero

Idade

Região Anatômica

1

M

57

2

M

3

Tratamento
Modalidade

Período após tratamento

Gengiva

QT + RT

10 meses

46

Amigdala

QT + RT

1 ano e 1 mês

M

78

Assoalho da boca

CR + RT

7 anos e 9 meses

4

F

51

Assoalho da boca

CR

1 ano e 11 meses

5

M

61

Laringe

CR + RT

9 anos e 5 meses

6

M

59

Laringe

CR + RT

1 ano

7

M

40

Amigdala

QT + RT

7 meses

8

M

59

Nasofaringe

QT + RT

1 ano e 3 meses

9

M

65

Assoalho de boca

CR + RT

2 anos e 9 meses

10

M

78

Laringe

QT + RT

8 meses

11

M

40

Amigdala

QT + RT

3 meses

12

M

45

Amigdala

QT + RT

2 meses

13

M

52

Assoalho da boca

QT + RT

2 meses

14

M

35

Nasofaringe

RT

5 anos e 4 meses

15

F

72

Gengiva

CR + QT + RT

1 mês

16

M

63

Amigdala

RT

1 ano e 10 meses

17

M

51

Base de língua

CR + QT + RT

2 meses

18

F

43

Tireoide

RT

1 ano e 3 meses

19

M

68

Tireoide

CR + RT

6 anos e 2 meses

20

M

64

Base de língua

CR + QT + RT

1 ano

21

F

65

Amigdala

CR + RT

6 meses

22

F

59

Base de língua

CR + QT + RT

3 anos e 9 meses

23

M

60

Gengiva

CR

1 mês

n=23

M=18
F=5

Média = 57

-

-

Média = 2 anos

M= masculino; F= feminino; CR= cirurgia; QT= quimioterapia; RT= radioterapia.
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Tabela 2 - Distribuição da amostra de acordo com a faixa etária
Faixa etária

Número de indivíduos (%)

Adulto (35 - 59,9)

13 (56,5%)

Idoso (60 - 78,9)

10 (43,4%)

Quanto aos dados socioeconômicos nenhum indivíduo foi considerado
analfabeto, onde a maior parte da amostra apresentou de 1 a 4 (34,7%) e 9 a 11
(34,7%) anos de estudo. Além disso, 69,5% da amostra eram ou já foram tabagistas
e etilistas e 4 indivíduos do gênero feminino nunca fumaram ou consumiram bebidas
alcoólicas, mesmo que socialmente (Tabela 3).

Tabela 3 - Distribuição da amostra de acordo com dados socioeconômicos
Dados socioeconômicos

Número de indivíduos (%)

Escolaridade

-

Analfabeto

0 (0%)

1 a 4 anos

8 (34,7%)

5 a 8 anos

2 (8,6%)

9 a 11

8 (34,7%)

12 ou mais

5 (21,7%)

Hábitos de vida

-

Tabagista

1 (4,3%)

Etilista

2 (8,6%)

Tabagista + Etilista

16 (69,5%)

A maioria dos indivíduos apresentaram câncer na amigdala ou assoalho de
boca (43,4%) (Tabela 4), 34,7% apresentaram como tratamento quimioterapia
associada à radioterapia (Tabela 5), e 43,4% terminaram o tratamento entre 1 a 10
meses (Tabela 6).
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Tabela 4 - Distribuição da amostra de acordo com a região anatômica do câncer
Região anatômica

Número de indivíduos (%)

Base de língua

3 (13,0%)

Gengiva

3 (13,0%)

Assoalho de boca

4 (17,3%)

Amígdala

6 (26,0%)

Nasofaringe

2 (8,6%)

Laringe

3 (13,0%)

Tireoide

2 (8,6%)

Tabela 5 - Distribuição da amostra de acordo com a modalidade do tratamento
Modalidade do tratamento

Número de indivíduos (%)

CR

2 (8,6%%)

CR + RT

6 (26,0%)

RT

3 (13,0%)

QT + RT

8 (34,7%)

CR + QT + RT

4 (17,3%)

CR= Cirurgia; RT= Radioterapia; QT= Quimioterapia.

Tabela 6 - Distribuição da amostra de acordo com o período após tratamento
Período após tratamento

Número de indivíduos (%)

1 mês a 10 meses

10 (43,4%)

1 ano a 2 anos

7 (30,4%)

Mais de 2 anos

6 (26,0%)

3.2 AVALIAÇÃO DA SAÚDE ORAL

A condição oral foi avaliada de acordo com a classificação do índice CPOD,
índice periodontal comunitário (CPI) e avaliação do uso e necessidade de prótese.
Os dados desses exames foram coletados por uma estudante de odontologia
conforme instruções do WHO – Oral Health Surveys: Basic Methods (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1997).
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3.2.1 Atividade de cárie (CPOD)

O índice CPOD quantifica a atividade de cárie em uma população e é
medido pela média do número total de dentes permanentes cariados (C), perdidos
(P) e obturados (O) em um grupo de indivíduos. Os pacientes foram examinados sob
luz artificial, utilizando espátula de madeira para afastamento dos tecidos, espelho
plano odontológico e sonda de ponta romba. Foi considerado “cariado” o dente com
cavidade, opacidade ao longo das faces ou mancha indicando presença de cárie
subjacente; “perdido”, o dente extraído ou com indicação de exodontia; “obturado”, o
dente com restauração de amálgama, resina composta ou similar; “ausente”, dente
não irrompido ou anodontia.
Quando constatado a presença de um dente ou raiz residual com indicação
de extração (quando a cárie destruiu o dente de tal modo que não era possível
restaurá-lo; quando a doença periodontal progrediu tanto que o dente apresentava
mobilidade, havia dor ou o dente estava sem função), esta informação foi registrada
como

observação

de

necessidade

de

tratamento.

Quando

os

pacientes

apresentaram cárie ou lesão de mancha branca ativa, esta informação também foi
registrada como observação de necessidade de tratamento. Os códigos e critérios
para condição dentária de acordo com o Manual da OMS (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1997) estão descritos no Quadro 1.

Decíduos

Permanentes

Definição

A

0

Hígido

B

1

Coroa cariada

C

2

Coroa restaurada, mas cariada

D

3

Coroa restaurada e sem cárie

E

4

Dente perdido devido à cárie

-

5

Dente perdido por outra razão

F

6

Selante

G

7

Apoio de ponte ou coroa

-

8

Coroa não irrompida

T

T

Trauma

-

9

Dente excluído

R

R

Indicação de exodontia

Quadro 1 - Códigos e critérios para CPOD
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O CPOD individual foi calculado pela soma dos códigos obtidos. O CPOD da
população foi calculado dividindo-se a soma dos CPOD individuais pelo número de
pacientes examinados, obtendo a classificação de atividade de cárie na população
avaliada, conforme Quadro 2.

Índice CPOD
0 – 1,1

Muito baixa

1,2 – 2,6

Baixa

2,7 – 4,4

Média

4,5 – 6,5

Alta

≥6,6

Muito alta

Quadro 2 - Classificação de atividade de cárie

3.2.2 Índice Periodontal Comunitário (CPI)

O CPI (Índice Periodontal Comunitário) é o índice proposto pelo Manual da
OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997) para avaliação da saúde
periodontal em uma população. Foi utilizada uma sonda periodontal de ponta romba
tipo OMS, espelho plano odontológico e espátula de madeira descartável, sob luz
artificial. Foram observados e registrados presença de biofilme, presença de
cálculos e bolsas periodontais nas faces vestibular e lingual de seis dentes índices:
primeiro molar superior direito (16), incisivo central superior direito (11), primeiro
molar superior esquerdo (26), primeiro molar inferior esquerdo (36), incisivo central
inferior esquerdo (31) e o primeiro molar inferior direito (46).
A sondagem foi iniciada pela área disto-vestibular, passando-se para a área
central e daí para a área mésio-vestibular. Em seguida, foram examinadas as áreas
linguais, indo de distal para mesial. A sonda foi introduzida levemente no sulco
gengival ou na bolsa periodontal, ligeiramente inclinada em relação ao longo eixo do
dente, seguindo a configuração anatômica da superfície radicular, com força na
sondagem inferior a 20 gramas (BRASIL, 2001).
Os códigos e critérios para o CPI de acordo com o Manual da OMS (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1997) estão descritas no Quadro 3. Para efeito de
padronização com outros estudos, foi mantida a sigla em inglês.
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Graduação

Correlação clínica

0

Quando não há sinal de sangramento, cálculo ou bolsa periodontal

1

Quando qualquer dente-índice apresenta sangramento

2

Cálculo (qualquer quantidade, com área preta da sonda visível)

3

Bolsa de 4 mm a 5 mm (marca preta parcialmente visível)

4

Bolsa de 6 mm ou mais (marca preta totalmente coberta)

X

Quando menos de dois dentes funcionais estão presentes

9

Sextante não examinado

Quadro 3 - Códigos e critérios para CPI

3.2.3 Uso e necessidade de prótese/edentulismo

A avaliação do edentulismo segue orientação da OMS para levantamentos
epidemiológicos. Foram considerados o tipo de prótese e a localização, mandibular
ou maxilar, conforme os espaços protéticos correspondentes aos dentes perdidos
observados no exame físico, sendo classificados de acordo com os códigos e
critérios presentes nos Quadros 4 e 5.

Código

Descrição

0

Não usa prótese

1

Usa uma ponte fixa

2

Usa mais que uma ponte fixa

3

Usa prótese parcial removível

4

Usa uma ou mais pontes fixas e uma prótese parcial removível

5

Usa prótese dentária total

9

Sem informação

Quadro 4 - Códigos e critérios quanto ao uso de prótese

Código

Descrição

0

Não necessita de prótese

1

Necessita de uma prótese para substituição de um elemento

2

Necessita de uma prótese para substituição de mais de um elemento

3

Necessita de combinação de próteses

4

Necessita de prótese total

9

Sem informação

Quadro 5 - Códigos e critérios quanto à necessidade de prótese
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3.3 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE MASTIGATÓRIA

A capacidade mastigatória foi avaliada a partir do questionário auto
aplicativo de escala funcional intraoral de Glasgow, desenvolvido pelo Departamento
de Cirurgia Plástica do Hospital Canniesburn. Este método é considerado simples e
abrangente, utilizado frequentemente para avaliação da mastigação, deglutição e
fala de indivíduos oncológicos (SOUTAR; TAGGART, 1995). Nesta pesquisa o
questionário foi utilizado apenas para avaliação mastigatória (Quadro 6), sendo
preenchido pela nutricionista autora da pesquisa, que informou ao paciente as
características dos alimentos sólidos e semissólidos. A maior pontuação é 5, o que
significa sem deficiência, enquanto 1 significa incapacidade em mastigar.

Você pode mastigar:

Escore

Qualquer alimento sem dificuldade

5

Alimento sólido com dificuldade

4

Alimentos semissólidos sem dificuldade

3

Alimentos semissólidos com dificuldade

2

Mastigação impossível

1

Quadro 6 - Escala Funcional intraoral de Glasgow

3.4 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

3.4.1 Avaliação antropométrica

Foi aplicado o questionário de Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo
Paciente ASG-PPP (Anexo C), método inicialmente desenvolvido para avaliar o
estado nutricional de pacientes hospitalizados no pós-operatório, atualmente
também vem sendo utilizado em diversas condições clínicas. O modelo proposto
para pacientes oncológicos desenvolvido por Ottery (1996), e validado para a língua
portuguesa por Gonzalez et al. (2010), é utilizado para identificação de pacientes em
risco nutricional. O questionário é dividido em duas partes, sendo a primeira delas
preenchida pelo próprio paciente ou pelo entrevistador, e a segunda parte do
questionário completada por qualquer profissional da saúde, desde que o mesmo
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tenha sido previamente treinado. Desta maneira, o profissional da saúde realizará
uma avaliação dos fatores associados ao diagnóstico que aumentem a demanda
metabólica, e ao exame físico. A classificação do estado nutricional é realizada
através da combinação de parâmetros subjetivos (porcentagem de perda de peso
nos últimos seis meses, sintomas que alteram a ingestão alimentar e a capacidade
funcional, estresse metabólico e exame físico), sendo classificado como: A – Bem
nutrido; B – Moderadamente desnutrido ou suspeito de desnutrição e C –
Gravemente desnutrido. Além disso, pacientes com pontuação ≥4 podem ser
considerados com algum grau de desnutrição (GONZALEZ et al., 2010). Nesta
pesquisa as duas partes da ASG-PPP foram preenchida pela nutricionista autora da
pesquisa junto ao paciente.
Para avaliação antropométrica o peso foi aferido em balança mecânica, com
capacidade de 150 kg da marca Welmy, calibrada, estando o indivíduo em pé,
descalço, com roupas íntimas sob avental leve de algodão, ereto e com os braços
estendidos ao lado do corpo, e a estatura utilizando-se o estadiômetro Personal
Caprice da marca Sanny com escala de 210 cm que foi posicionado em uma parede
sem rodapé e com piso plano, estando o indivíduo em pé, descalço, com os pés
unidos e calcanhares juntos, de costas para a parede, em posição ereta, com os
braços ao longo do corpo, palmas das mãos encostadas nas coxas e olhando para
frente, sendo a medida aferida na parte superior do crânio (JELLIFFE, 1966).
Além disso, foram mensuradas:
Circunferência do Braço (CB), que foi obtida a partir da determinação do
ponto médio entre o acrômio e o olecrânio do braço não predominante;
Prega Cutânea Tricipital (PCT) com o adipômetro da marca Lange onde
foi separado levemente a prega cutânea do braço não dominante do
paciente, desprendendo-a do tecido muscular, e aplicado o calibrador
formando um ângulo reto, estando o indivíduo ereto, com os braços
relaxado, estendido com a palma da mão voltada para o corpo. Esta
medida foi realizada 3 vezes, aceitando – se diferença entre elas de no
máximo 4 mm, e então foi utilizado o valor da média.
Com o resultado das medidas acima, foram calculados:
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Índice de Massa Corpórea (IMC), onde é calculada a equação: IMC
(kg/m2) = peso (kg) / altura (m)2 e classificada de acordo com a faixa
etária para adulto (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997) e idosos
(LIPSCHITZ, 1994) (Quadros 7 e 8).

2

IMC (kg/m )

Classificação

< 18,4

Baixo peso

18,5 – 24,9

Eutrofia

> 25

Excesso de peso

Quadro 7 - Classificação do estado nutricional de adultos segundo IMC

2

IMC (kg/m )

Classificação

< 22

Baixo peso

22 – 27

Eutrofia

> 27

Excesso de peso

Quadro 8 - Classificação do estado nutricional de idosos segundo IMC

Circunferência Muscular do Braço (CMB) através da equação CMB (cm) =
CB – (0,314 X PCT).

Os dados de CB, PCT e CMB foram classificados de acordo com Frisancho,
(1981) (Quadros 9 e 10).

IDADE

PCT (mm)

CB (cm)

CMB (cm)

19 - 24,9

10

30,8

27,3

25 - 34,9

12

31,9

27,9

35 - 44,9

12

32,6

28,6

45 - 54,9

12

32,2

28,1

55 – 64,9

11

31,7

27,8

65 – 74,9

11

30,7

26,8

Quadro 9 - Padrão de normalidade da PCT, CB e CMB para HOMENS
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IDADE

PCT (mm)

CB (cm)

CMB (cm)

19 - 24,9

18

26,5

20,7

25 - 34,9

21

27,7

21,2

35 - 44,9

23

29

21,8

45 - 54,9

25

29,9

22,0

55 – 64,9

25

30,3

22,5

65 – 74,9

24

29,9

22,5

Quadro 10 - Padrão de normalidade da PCT, CB e CMB para MULHERES

Na interpretação destes resultados, o percentual do padrão de normalidade
foi utilizado para determinar o diagnóstico nutricional ou grau de depleção
nutricional, cujas informações encontram-se no Quadro 11 (GOTTSCHLICH;
MATARESE; SHRONTS, 1993).

Percentual

Classificação

> ou = 200%

Obesidade mórbida

130% - 200%

Obesidade severa

120% - 130%

Obesidade moderada

110% - 120%

Obesidade leve

90% - 110%

Eutrofia

80% - 90%

Desnutrição calórica leve

60% - 80%

Desnutrição calórica moderada

< 60%

Desnutrição calórica severa

Quadro 11 - Diagnóstico nutricional correlacionando percentual do padrão de normalidade para
Circunferência do Braço (CB), Prega Cutânea de Tríceps (PCT) e Circunferência
Muscular de Braço (CMB)

3.4.2 Avaliação dietética

A estimativa da ingestão dietética atual dos indivíduos da pesquisa foi
realizada a partir da aplicação do Recordatório de 24h (R24h) (Anexo D) de três dias
alternados, abrangendo um dia do final de semana. O R24h, como o nome indica,
consiste em definir e quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridos no dia
anterior a entrevista (GIBSON, 1990). O entrevistador utilizou os utensílios de
medida caseira (espumadeira, concha, colher de servir, colher de sopa, colher de

3 Casuística e Métodos

39

sobremesa, colher de chá, colher de café, xícara de café, xícara de chá, copo
americano, copo de requeijão) para facilitar a quantificação dos alimentos
consumidos.

Figura 1 - Utensílios de medidas caseiras

A análise nutricional da dieta foi realizada no Software Virtual Nutri Plus com
base na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TABELA..., 2011), Tabela
de composição de alimentos (PHILIPPI, 2002), e nas informações nutricionais
obtidas nos rótulos de alimentos industrializados. Desta maneira foi realizada uma
média da ingestão calórica, proteica, lipídica e dos principais micronutrientes,
verificando sua adequação de acordo com os padrões de necessidade.
Para a determinação da necessidade calórica dos pacientes, foi calculado o
Gasto Energético Total (GET), empregando-se a estimativa de kcal/kg de peso
corporal (regra de bolso) cuja fórmula é Peso ideal x 25 - 30 Kcal/dia (MARTINS;
CARDOSO, 2000). O peso ideal foi estimado a partir da média da faixa de
normalidade do IMC, onde adulto (PI = 21,7 x altura2) e idoso (PI = 24,5 x altura2).
Para a estimativa da necessidade proteica foi utilizado o cálculo para Adultos sem
estresse onde a Necessidade Proteica = 1,0 – 1,25 gramas / kg / dia (MARTINS;
CARDOSO, 2000).
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A adequação da quantidade de carboidrato e lipídeos foi realizada de acordo
com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde
carboidratos (55% a 75% do VET) e lipídeos (10% a 30% do VET) (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2003).
Além disso, a quantidade mínima de ingestão de fibra (21g/dia), assim como
a necessidade de vitaminas e minerais foram realizadas de acordo com as
recomendações da FAO/OMS (2001) e Dietary Reference Intakes (2001).

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Após o levantamento dos dados coletados da condição oral, capacidade
mastigatória e estado nutricional, os dados obtidos foram tabulados em planilha do
programa Excel, e as análises realizadas utilizando o programa SPSS, versão 17
(SPSS Inc., Chicago, USA).
Os dados foram descritos por meio de frequências absolutas (n) e relativas
(%). As medidas quantitativas foram descritas pelos parâmetros de média e desvio
padrão.
Para verificar se os dados tinham distribuição normal foi utilizado o teste de
Kolmogorov-Smirnov. Desta maneira, para verificar a correlação entre variáveis que
tinham distribuição normal foi utilizado do Coeficiente de Correlação de Pearson,
quando os dados não tinham distribuição normal foi utilizado o Coeficiente de
Correlação de Spearman.
Em todos os testes estatístico foi adotado nível de significância de 5%
(p<0,05).
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4 RESULTADOS

4.1 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO ORAL

A amostra apresentou em média 13,0 e 15,5 dentes perdidos para os
adultos e idosos respectivamente. O CPOD médio foi 23,5 para adultos e 25,0 para
idosos, ambos maiores do que a referência brasileira (BRASIL, 2011), indicando
atividade de cárie muito alta na população avaliada (Tabela 7).

Tabela 7 - Média de dentes perdidos e escore do CPOD de acordo com a faixa etária
Faixa etária

Dentes perdidos

CPOD

Referência CPOD

ADULTOS (35 - 59)

13,0

23,5

16,8

IDOSOS (60 - 79)

15,5

25,0

27,5

Média

14,3

24,3

22,2

A avaliação da condição oral mostrou que 43,4% da amostra eram edêntulo
(Tabela 8), 91,3% necessitavam de prótese (Tabela 9) e apenas 56,5% utilizavam
prótese (Tabela 10).

Tabela 8 - Distribuição da amostra de acordo com escore da avaliação do índice periodontal
comunitário
Escore (CPI)

Classificação

n (%)

9

Sextante não examinado (edentulismo ou outra causa)

10 (43,4%)

3

Bolsa periodontal rasa (4-5 mm)

8 (34,7%)

2

Presença de qualquer quantidade de cálculo

3 (13,0%)

1

Apresenta sangramento

2 (8,6%)
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Tabela 9 - Distribuição da amostra de acordo com escore da avaliação da necessidade de prótese
Escore (NP)

Classificação

n (%)

4

Necessita de prótese total

4 (17,3%)

3

Necessita de combinação de próteses

1 (4,3%)

2

Necessita de prótese para substituição de mais de um elemento

17 (73,9%)

0

Não necessita de prótese

2 (8,6%)

Tabela 10 - Distribuição da amostra de acordo com escore da avaliação do uso de prótese
Escore (UP)

Classificação

n (%)

5

Usa prótese dentária total

5 (21,7%)

3

Usa prótese parcial removível

2 (8,6%)

2

Usa mais que uma ponte fixa

5 (21,7%)

1

Uma ponte fixa

3 (13,0%)

0

Não usa prótese

10 (43,4%)

4.2 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE MASTIGATÓRIA

Os resultados obtidos para a capacidade mastigatória encontram-se na
Tabela 11, sendo que 78,2% da amostra relataram comprometimento da capacidade
mastigatória.

Tabela 11 - Distribuição da amostra de acordo com escore da avaliação da capacidade mastigatória
Escore

Descrição

n (%)

5

Qualquer alimento sem dificuldade

5 (21,7%)

4

Alimento sólido com dificuldade

5 (21,7%)

3

Alimentos semissólidos sem dificuldade

3 (13,0%)

2

Alimentos semissólidos com dificuldade

7 (30,4%)

1

Mastigação impossível

3 (13,0%)
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4.3 ESTADO NUTRICIONAL

4.3.1 Avaliação antropométrica

Os resultados da ASG-PPP demostraram que a maioria dos indivíduos
desta pesquisa não diminuíram a ingestão alimentar (78,2%), assim como não
perderam peso nas duas últimas semanas (73,9%). Os sintomas mais relatados
foram disfagia (73,9%), xerostomia (65,2), disgeusia (60,8%) e problemas
dentários (60,8%). Já com relação às atividades diárias, 60,8% relataram ser
capaz de realizar quase todas as atividades, mas não totalmente normal. Além
disso, 3 indivíduos (13,0%) apresentaram feridas na boca, neste caso
relacionada a osteorradionecrose e a má cicatrização do processo cirúrgico de
retirada

do

câncer,

sendo

que

nenhum

individuo

apresentou

estresse

metabólico. A avaliação física subjetiva indicou déficit nutricional em 39,1% da
amostra. A média do escore da ASG-PPP foi de 8,6 pontos, onde apenas 3
indivíduos apresentaram pontuação menor que 4, indicando que 86,9% da
amostra apresentava risco ou algum grau de desnutrição. De acordo com a
ASG-PPP, 60,8% dos pacientes foram classificados com “bem nutrido”, 30,4%
como “moderadamente desnutrido ou suspeita de desnutrição” e 8,6% como
“gravemente desnutrido” (Tabela 12).

Tabela 12 - Distribuição da amostra de acordo com a classificação da ASG-PPP
Avaliação antropométrica
Peso
Durante as 2 últimas semanas meu peso:
Diminuiu
Ficou igual
Aumentou
Escore de perda de peso em 1 mês
10% ou mais
5 – 9,9%
3 – 4,9%
2 – 2,9%
0 – 1,9 %

n (%)

6 (26,0%)
10 (43,4%)
7 (30,4%)
1 (4,3%)
2 (8,6%)
1 (4,3%)
2 (8,6%)
0 (0,0%)
continua
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continua

Avaliação dietética
Ingestão alimentar
Em comparação a minha alimentação normal, eu poderia considerar minha ingestão
alimentar durante o último mês como:
Sem mudanças
Estou comendo mais que o normal
Estou comendo menos que o normal
Atualmente eu estou comendo:
Comida normal (alimentos sólidos) em menor quantidade
Comida normal (alimentos sólidos) em pouca quantidade
Apenas líquidos
Apenas suplementos nutricionais
Muito pouco de qualquer comida
Apenas alimentos por sonda ou pela veia

n (%)

11 (47,8%)
7 (30,4%)
5 (21,7%)
1 (4,3%)
4 (17,3%)
1 (4,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

Sintomas

n (%)

Durante as 2 últimas semanas, eu tenho tido os seguintes problemas que me impedem de
comer o suficiente. (Marque todos os que tiver sentindo):
Sem problemas para se alimentar
Sem apetite, apenas sem vontade de comer
Náusea
Constipação
Feridas na boca (mucosite)
Alimentos têm gosto estranho ou não têm gosto (Disgeusia)
Os cheiros me enjoam
Rapidamente me sinto satisfeito
Dor
Depressão
Problema dentário
Problema financeiro
Vômito
Diarreia
Boca seca (Xerostomia)
Problemas para engolir (Disfagia)

0 (0,0%)
1 (4,3%)
2 (8,6%)
2 (8,6%)
0 (0,0%)
14 (60,8%)
0 (0,0%)
3 (13,0%)
9 (39,1%)
2 (8,6%)
14 (60,8%)
0 (0,0%)
1 (4,3%)
1 (4,3%)
15 (65,2%)
17 (73,9%)

Atividade e função

n (%)

No último mês, eu consideraria minha atividade como:
Normal, sem nenhuma limitação
Não totalmente normal, mas capaz de manter quase todas as atividades normais
Não me sinto bem para a maioria das coisas, mas ficando na cama ou na cadeira menos da
metade do dia
Capaz de fazer pouca atividade, e passando a maior parte do tempo na cadeira ou na cama
Bastante tempo acamado, raramente fora da cama
Categoria

8 (34,7%)
14 (60,8%)
0 (0,0%)
1 (4,3%)
0 (0,0%)
n (%)

Condição:
Câncer
AIDS
Caquexia pulmonar ou cardíaca
Úlcera de decúbito, ferida aberta ou fístula
Presença de trauma
Idade maior que 65 anos
Estresse metabólico:
Estresse
Nenhum
Baixo
Moderado
Alto

0 (0,0%)
23 (100%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

Exame físico

n (%)

Sem déficit
Déficit leve
Déficit moderado
Déficit grave

14 (60,8%)
3 (13,0%)
4 (17,3%)
2 (8,6%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3 (13,0%)
0 (0,0%)
4 (17,3%)

continua
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conclusão

Avaliação Subjetiva Global – Produzida pelo Paciente
Escore

n (%)
Não há necessidade de intervenção neste momento. Reavaliar de forma
rotineira durante o tratamento.
Educação do paciente e seus familiares pelo nutricionista, enfermeira ou
outro profissional, com intervenção farmacológica de acordo com o
inquérito dos sintomas e exames laboratoriais se adequado.
Necessita intervenção pela nutricionista, juntamente com a enfermeira
ou médico como indicado pelo inquérito dos sintomas.
Indica necessidade crítica de melhora no manuseio dos sintomas e/ou
opções de intervenção nutricional.

0-1
2-3
4-8
≥9
Categorias
A
B
C

Bem nutrido
Moderadamente desnutrido ou suspeita de desnutrição
Gravemente desnutrido

0 (0,0%)
3 (13,0%)
11 (47,8%)
9 (39,1%)
14 (60,8%)
7 (30,4%)
2 (8,6%)

Com relação ao IMC, 69,5% dos indivíduos encontravam-se eutróficos,
21,7% com excesso de peso e apenas 8,6% com baixo peso (Tabela 13). Já a CB
indicou que 47,8% estavam eutróficos, 39,1% desnutrição (desnutrição leve - 30,4%
e moderada - 8,6%) e 13,0% com obesidade leve. Quanto à porcentagem de
gordura corporal, a PCT indicou normalidade em apenas 13,0% da amostra, estando
52,1% com excesso de tecido adiposo (obesidade leve - 4,3%, moderada - 4,3%,
severa - 34,7% e mórbida 8,6%) e 34,7% com alguma perda de tecido adiposo
(perda leve - 8,6%, moderada - 8,6% e severa - 17,3%). Por outro lado, 30,4% dos
indivíduos apresentaram quantidade de tecido muscular adequada, 60,8% depleção
leve e 8,6% depleção moderada (Tabela 14).

Tabela 13 - Valor de média e classificação do estado nutricional de acordo com o índice de massa
corpórea
Classificação IMC
Dados

Média

2

IMC (kg/m )
IMC= Índice de Massa Corpórea

24,1

Baixo peso

Eutrofia

Excesso de peso

2 (8,6%)

16 (69,5%)

5 (21,7%)
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Tabela 14 - Valores de média e classificação do estado nutricional de acordo com as variáveis
circunferência do braço, prega cutânea tricipital e circunferência muscular do braço
Classificação CB, PCT e CMB
Dados Média

Desnutrição
Severa

Moderada

Leve

Eutrofia

Obesidade
Leve

CB
(cm)

28,9

0 (0%)

2 (8,6%)

7 (30,4%) 11 (47,8%) 3 (13,0%)

PCT
(mm)

16,9

4 (17,3%)

2 (8,6%)

2 (8,6%)

CMB
(cm)

23,6

0 (0%)

2 (8,6%)

3 (13,0%)

14 (60,8%) 7 (30,4%)

Moderada

Severa

Mórbida

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (4,3%)

1 (4,3%)

0 (0%)

0 (0%)

8 (34,7%) 2 (8,6%)
0 (0%)

0 (0%)

CB= Circunferência do Braço; PCT= Prega Cutânea Tricipital; CMB= Circunferência Muscular do Braço.

4.3.2 Avaliação dietética

A avaliação dietética mostrou que 52,1%, 34,7% e 65,2% da amostra
apresentaram ingestão de energia, proteína e lipídeo maior que a sua necessidade,
respectivamente, e 65,2% e 86,9%, consumo de carboidrato e fibra menor que a sua
necessidade, respectivamente (Tabela 15).

Tabela 15 - Média de consumo e classificação de acordo com a necessidade das variáveis energia,
carboidrato, proteína, lipídeo e fibra
Nutrientes

Média

Classificação
Baixo

Adequado

Acima

Energia (Kcal)

2001,1

7 (30,4%)

4 (17,3%)

12 (52,1%)

Carboidrato (g)

263,8

15 (65,2%)

8 (34,7%)

0 (0,0%)

Proteína (g)

82,2

6 (26,0%)

9 (39,1%)

8 (34,7%)

Lipídeo (g)

73,0

0 (0,0%)

8 (34,7%)

15 (65,2%)

Fibra (g)

13,6

20 (86,9%)

3 (13,0%)

*

*não se aplica
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Os valores de média, necessidade e classificação do consumo de vitaminas
e minerais estão presentes na Tabela 16, onde 91,3% apresentaram consumo de
ácido fólico abaixo da sua necessidade, 82,6% cálcio, 60,8% de ferro e riboflavina.

Tabela 16 - Média de consumo e classificação de acordo com a necessidade das variáveis vitaminas
e minerais
Vitaminas e Minerais

Consumo médio

Necessidade

Vitamina C (mg)

90,2

Vitamina A (mcg)

Classificação
Adequado

Abaixo

45

16 (69,5%)

7 (30,4%)

677,3

600

10 (43,4%)

13 (56,5%)

Vitamina E (mg)

13,0

10

14 (60,8%)

9 (39,1%)

Vitamina D (mcg)

3,5

5

10 (43,4%)

13 (56,5%)

Selênio (mcg)

57,8

34

20 (86,9%)

3 (13,0%)

Zinco (mg)

10,0

7

16 (69,5%)

7 (30,4%)

Cálcio (mg)

721,3

1000

4 (17,3%)

19 (82,6%)

Ferro (mg)

12,7

14

9 (39,1%)

14 (60,8%)

Tiamina (mg)

1,7

1,2

17 (73,9%)

6 (26,0%)

Riboflavina (mg)

1,3

1,3

9 (39,1%)

14 (60,8%)

Niacina (mg)

18,2

16

14 (60,8%)

9 (39,1%)

Vitamina B12 (mcg)

5,5

2,4

11 (47,8%)

12 (52,1%)

Ácido Fólico (mcg)

156,3

400

2 (8,6%)

21 (91,3%)

4.4 CORRELAÇÕES

Todas as correlações apresentaram-se acima de 0,4, indicando alta
dependência entre as variáveis. Houve correlação entre a idade com o uso de
prótese, onde quanto maior foi a idade, maior o uso de prótese (Tabela 17). Além
disso, quanto maior escolaridade, menor o consumo de zinco e selênio, e maior o
consumo de vitamina B12.
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Tabela 17 - Correlação entre idade, escolaridade e período após tratamento com as variáveis,
condição oral, capacidade mastigatória e estado nutricional
Idade

Escolaridade

Variáveis

Período após
tratamento

r

p

r

p

r

p

CPOD

0,29

0,169

-0,17

0,433

-0,09

0,676

CPI

0,30

0,162

-0,03

0,860

-0,12

0,560

Uso de prótese

0,41

0,047

-0,14

0,496

0,19

0,364

Necessidade de prótese

-0,09

0,664

-0,15

0,482

-0,21

0,320

Capacidade mastigatória

-0,40

0,054

0,26

0,225

0,02

0,923

ASG-PPP

0,34

0,110

-0,16

0,441

0,12

0,584

Peso

0,06

0,765

0,35

0,093

0,39

0,061

IMC

0,09

0,683

0,16

0,442

0,34

0,104

CB

-0,26

0,222

0,03

0,892

0,38

0,071

CMB

-0,34

0,106

-0,34

0,110

0,30

0,153

PCT

0,05

0,817

0,37

0,077

0,11

0,590

Energia

-0,22

0,311

-0,25

0,239

-0,16

0,449

Carboidrato

-0,32

0,134

-0,31

0,141

-0,14

0,524

Proteína

-0,15

0,488

-0,29

0,173

0,11

0,601

Lipídeo

-0,08

0,699

-0,12

0,572

-0,11

0,590

Fibra

-0,04

0,848

-0,19

0,382

-0,21

0,322

Vitamina C

0,00

0,999

-0,15

0,491

0,21

0,316

Vitamina A

0,00

0,993

0,05

0,793

-0,14

0,516

Vitamina E

-0,03

0,870

-0,22

0,309

-0,28

0,183

Vitamina D

0,34

0,103

0,13

0,544

-0,12

0,561

Selênio

-0,04

0,855

-0,45

0,028

0,08

0,712

Zinco

-0,16

0,457

-0,43

0,038

-0,01

0,957

Cálcio

0,27

0,200

0,20

0,341

-0,04

0,849

Ferro

-0,32

0,131

-0,25

0,250

-0,17

0,414

Tiamina (mg)

0,02

0,920

-0,12

0,562

-0,20

0,340

Riboflavina (mg)

0,34

0,113

-0,06

0,762

-0,11

0,590

Niacina (mg)

-0,16

0,447

-0,12

0,583

0,23

0,273

Vitamina B12 (mcg)

0,41

0,046

0,02

0,904

-0,01

0,960

Ácido Fólico (mcg)

0,07

0,737

-0,16

0,446

-0,11

0,614

A correlação dos dados mostrou que quanto maior a pontuação do CPOD,
CPI e necessidade de prótese, menor o escore da capacidade mastigatória, ou seja,
o indivíduo com maior número de dentes cariados, perdidos e obturados, pior saúde
periodontal e maior necessidade de prótese, apresentam pior capacidade
mastigatória (Tabela 18).
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Tabela 18 - Correlação entre a condição oral e a capacidade mastigatória
CPOD

Capacidade
Mastigatória

CPI

Uso de prótese

Necessidade de
prótese

r

p

r

p

r

p

r

p

-0,78

0,000

-0,51

0,012

-0,32

0,131

-0,52

0,010

Já a correlação entre a capacidade mastigatória e os dados da avaliação
antropométrica indicaram que quanto maior foi a pontuação da ASG-PPP (Avaliação
Subjetiva Global - Produzida Pelo Paciente), menor o escore da capacidade
mastigatória, ou seja, a incapacidade mastigatória influenciou negativamente no
estado nutricional.

Tabela 19 - Correlação entre a capacidade mastigatória e a antropometria
Antropometria

Capacidade mastigatória
r

p

ASG-PPP

-0,60

0,002

Peso

0,25

0,249

IMC

0,12

0,580

CB

0,39

0,059

CMB

-0,05

0,807

PCT

0,33

0,117

A correlação entre a capacidade mastigatória com os dados da avaliação
dietética mostrou que quanto menor o escore da capacidade mastigatória (pior
capacidade mastigatória) maior o consumo de vitamina A, D, cálcio, riboflavina,
vitamina B12 e ácido fólico (Tabela 20).
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Tabela 20 - Correlação entre a capacidade mastigatória e a dieta
Capacidade mastigatória

Nutrientes

r

p

Energia

-0,18

0,391

Carboidrato

-0,05

0,793

Proteína

-0,13

0,530

Lipídeo

-0,21

0,315

Fibra

-0,02

0,898

Vitamina C

-0,21

0,327

Vitamina A

-0,46

0,024

Vitamina E

-0,14

0,524

Vitamina D

-0,75

0,000

Selênio

0,09

0,682

Zinco

-0,34

0,110

Cálcio

-0,57

0,004

Ferro

0,17

0,434

Tiamina (mg)

-0,22

0,310

Riboflavina (mg)

-0,49

0,017

Niacina (mg)

0,19

0,363

Vitamina B12 (mcg)

-0,83

0,000

Ácido Fólico (mcg)

-0,42

0,046

Quanto à correlação entre a condição oral e os dados da avaliação
antropométrica, quanto maior foi o escore da ASG-PPP (pior estado nutricional)
maior foi a necessidade de prótese, e quanto maior o CPOD (maior número de
dentes cariados, perdidos e obturados) menor foi a Prega Cutânea Tricipital (PCT)
(Tabela 21).

Tabela 21 - Correlação entre a condição oral e a antropometria
CPOD

CPI

Uso prótese

Antropometria

Necessidade
prótese

r

p

r

p

r

p

r

p

ASG-PPP

0,39

0,059

0,40

0,053

0,04

0,831

0,50

0,013

Peso

-0,16

0,453

-0,11

0,594

-0,02

0,915

-0,21

0,330

IMC

-0,31

0,141

-0,01

0,931

-0,12

0,561

-0,10

0,650

CB

-0,38

0,069

-0,24

0,255

-0,24

0,255

-0,17

0,414

CMB

0,23

0,283

0,15

0,494

0,02

0,923

0,17

0,432

PCT

-0,66

0,001

-0,17

0,413

-0,22

0,314

-0,16

0,440
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Já a correlação entre a condição oral com a dieta mostrou que quanto maior
o CPOD (maior número de dentes cariados, perdidos e obturados), maior foi a
quantidade de vitamina D, zinco, cálcio, riboflavina e ácido fólico da dieta. Já o maior
CPI (pior saúde periodontal) correlacionou-se com o menor consumo de carboidrato,
ferro e niacina, e maior foi o consumo de vitamina D, assim como a maior
necessidade de prótese com o maior consumo de vitamina D (Tabela 22).

Tabela 22 - Correlação entre a condição oral e a dieta
CPOD

CPI

Uso prótese

Nutrientes

Necessidade
prótese

r

p

r

p

r

p

r

p

Energia

0,35

0,095

-0,32

0,129

0,25

0,242

-0,06

0,776

Carboidrato

0,18

0,401

-0,53

0,008

0,18

0,402

-0,13

0,539

Proteína

0,31

0,138

-0,30

0,153

0,24

0,262

-0,12

0,586

Lipídeo

0,38

0,066

-0,31

0,148

0,30

0,159

-0,11

0,597

Fibra

0,28

0,184

-0,36

0,092

0,34

0,106

-0,17

0,437

Vitamina C

0,22

0,305

-0,05

0,816

0,32

0,131

0,01

0,930

Vitamina A

0,38

0,069

0,03

0,888

0,06

0,759

0,30

0,158

Vitamina E

0,24

0,268

-0,26

0,217

0,11

0,597

0,03

0,873

Vitamina D

0,55

0,006

0,50

0,015

0,26

0,229

0,42

0,042

Selênio

0,00

0,968

-0,16

0,445

0,11

0,592

-0,12

0,559

Zinco

0,43

0,039

-0,14

0,521

0,31

0,149

0,02

0,923

Cálcio

0,43

0,036

0,27

0,197

0,26

0,225

0,35

0,094

Ferro

0,14

0,521

-0,49

0,016

0,12

0,568

-0,20

0,346

Tiamina (mg)

0,26

0,218

-0,24

0,265

0,17

0,414

0,06

0,764

Riboflavina (mg)

0,42

0,043

0,30

0,164

0,28

0,187

0,29

0,179

Niacina (mg)

-0,04

0,833

-0,46

0,026

0,20

0,352

-0,16

0,450

Vitamina B12 (mcg)

0,36

0,084

0,37

0,079

0,32

0,131

0,36

0,092

Ácido Fólico (mcg)

0,41

0,048

-0,15

0,472

0,33

0,121

0,07

0,747
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Segundo o Fundo Mundial de Pesquisa contra o Câncer (WCRF), o Instituto
Americano para Pesquisa do Câncer (AICR) e o INCA, são considerados
sobreviventes de câncer todas as pessoas que estão vivendo com um diagnóstico
de câncer, incluindo aquelas que se recuperaram da doença (INCA, 2007).
A Sociedade Americana de Pesquisa sobre o Câncer (The American
Association for Cancer Research, AACR) prevê um aumento de 31% na
sobrevivência ao câncer nos Estados Unidos até 2022 (13,7 milhões de
sobreviventes em 2012 para 18 milhões em 2022), onde em 2012, 280.763
corresponderam câncer da cavidade oral e 558.261, câncer da tireoide (DE MOOR
et al., 2013).
Em muitos casos, os efeitos agudos do tratamento começam a diminuir com
o passar do tempo o término do tratamento, no entanto, em uma parte destes
sobreviventes

estes

efeitos

podem

persistir

por

muitos

anos,

afetando

negativamente a qualidade de vida destes indivíduos (BERGER et al., 2012).
Neste estudo, o resultado da avaliação da condição oral indicou CPOD
médio igual a 24,3. Este índice é indicativo de alta atividade de cárie na população,
de acordo com a OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997) e as orientações
da Coordenação Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2011). A média de dentes
perdidos foi igual a 14,3, onde os pacientes deste estudo apresentaram incidência
de edentulismo igual a 43,4%, maior que a descrita na literatura (18,9%) (DUARTE
et al., 2014). Pow et al. (2003) verificaram média do CPOD e perda dentária igual a
16,4 e 12,0, e concluiu que o alto índice do CPOD nesta população está associado a
média de dentes perdidos.
Tal perda de dentes pode ser relacionada com a má condição da saúde oral
e presença de doença periodontal importante previamente ao tratamento, situação
em que há a indicação de extração dos dentes evitando-se o aparecimento da
osteonecrose (SONIS; WOODS; WHITE, 1990). Além disso, a radioterapia na região
de cabeça e pescoço também pode induzir a doença periodontal, uma vez que
alterações no fluido gengival e saliva são vistas, levando a quedas de
imunoglobulinas circulantes, prejudicada resposta imune do hospedeiro, alterações
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da vascularidade, e diminuição da capacidade de reparação e remodelação do
periodonto (SCHUURHUIS et al., 2011). A literatura descreve média de doença
periodontal em pacientes pós-câncer de cabeça e pescoço de 23,9% (DUARTE et
al., 2014) a 67,9% (JHAM et al., 2008), estando os resultados deste estudo dentro
destes valores (56,5%).
Com relação ao uso de prótese, neste estudo a idade foi correlacionada com
o maior uso de prótese, onde quanto maior foi a idade maior o uso de prótese
(p<0,05). Além disso, foi observado índice de necessidade de prótese elevado
(91,3%) em relação ao índice de uso de prótese (56,5%), em que a necessidade de
próteses dos pacientes desta pesquisa foi maior que o da população brasileira para
esta faixa etária (80,8%) (BRASIL, 2011). Entretanto, os pacientes desta pesquisa
apresentam maior reabilitação protética que a literatura para este grupo, onde
apenas 49,8% dos pacientes estudados por Ahrens et al. (2014) utilizavam prótese.
O maior índice de necessidade de prótese em comparação com a utilização da
mesma se explica devido ao menor acesso desta população aos serviços de
reabilitação (ARAÚJO, 2013) e também, ao fato do tratamento cirúrgico das
neoplasias malignas da cavidade oral e subsequente radioterapia muitas vezes
resultarem em uma condição bucal desfavorável para a reabilitação protética
(SCHOEN et al., 2007). Entretanto esta informação não exclui a indicação clínica de
tratamento reabilitador pois contribui significativamente para melhor função de
mastigação e estado nutricional do paciente (ARAÚJO, 2013).
O edentulismo, assim como a falta de estabilidade da prótese dentária,
interferem na capacidade mastigatória de pacientes após tratamento de câncer de
cabeça e pescoço (KAMSTRA et al., 2011). Tal fato foi confirmado nesta pesquisa,
uma vez que houve correlação entre as variáveis da condição oral e a capacidade
mastigatória, onde os indivíduos com maior número de dentes cariados, perdidos e
obturados, pior saúde periodontal e maior necessidade de prótese, apresentaram
pior capacidade mastigatória. A média do escore da Escala Funcional Intraoral de
Glasgow foi 3,1. Concordando com os dados desta pesquisa, Ellabban et al. (2013)
verificaram uma melhoria na capacidade mastigatória com o passar do tempo após a
realização da cirurgia de reconstrução, onde o escore médio foi 2,9 pontos (2,7 – 2
meses, 2,8 – 6 meses e 3,2 – 12 meses), sendo importante considerar que no
presente estudo o tempo médio de pós tratamento foi de 2 anos.
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Quanto a consistência da dieta, 13,0% dos pacientes relataram não conseguir
mastigar nenhuma consistência de alimento e 30,4% da amostra apresentavam
dificuldade para mastigar alimentos semissólidos. Estes resultados concordam com
os encontrados por Pérez Camargo et al. (2013), onde 50,5% dos pacientes após
tratamento de câncer oral apresentavam dieta na consistência pastosa.
Indivíduos que apresentam pior condição oral e mastigatória ingerem menos
carnes, frutas e vegetais, considerados difíceis de mastigar, provocando carência de
proteínas, fibras, vitaminas e minerais (ANDRADE et al., 2009). Neste estudo a
ingestão média de energia foi 2001 kcal/dia, valor próximo aos presentes na
literatura para a mesma população estudada, em que Carvalho et al. (2015)
encontraram média igual a 2131 kcal/dia e Van den berg et al. (2006) 2399 kcal/dia.
A mediana de consumo energético (1788 vs 1733 kcal/dia) e proteico (82 vs 71
g/dia) dos indivíduos desta pesquisa foi maior que a necessidade, corroborando com
os achados de Ravasco et al. (2005) no que diz respeito a relação proteica, onde as
medianas de consumo e necessidade energética e proteica foram igual a 1600 vs
1700 kcal/dia e 55 vs 40 g/dia. Cabe ressaltar, que os indivíduos desta pesquisa não
apresentam necessidade proteica maior que a literatura, mas que para comparação
dos resultados com a literatura foi considerado o valor médio de necessidade
proteica (1,12g de proteína por quilo de peso ideal).
Ainda de acordo com a avaliação dietética 65,2% da amostra estudada
apresentou consumo de carboidratos abaixo da sua necessidade, 65,2% ingestão
excessiva de alimentos ricos em gordura e 86,9% baixo consumo de fibras. Sabe-se
que dietas que contêm quantidades significantes de gordura, e baixa quantidade de
fibra, estão associadas com maior risco de desenvolvimento de câncer (GRANT;
HAMILTON, 2012).
Algumas pesquisas avaliam a relação entre a ingestão dietética, assim como
a suplementação de vitaminas e minerais, com a prevenção de câncer de cabeça e
pescoço, sugerindo que o ácido fólico, vitamina A, vitamina B12 (COLACINO et al.,
2012), vitamina E e cálcio (LI et al., 2012), podem participar da regulação do
mecanismo de apoptose, proliferação e diferenciação celular, combater o estresse
oxidativo, e também diminuir o risco de câncer de cabeça e pescoço. Há também
pesquisas que sugerem que a suplementação de micronutrientes durante o
tratamento pode diminuir a eficácia do mesmo (MEYER et al., 2008), porém não foi
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encontrado estudo que avaliasse o consumo de micronutrientes de pacientes após
tratamento de câncer de cabeça e pescoço.
O Consenso Nacional de Nutrição e Oncologia realizado em 2011, propõe
que todos os pacientes oncológicos devem ingerir uma alimentação rica em
antioxidantes, considerando o uso de suplementação apenas em determinadas
situações fisiológicas ou clínicas específicas (INCA, 2011). Nesta pesquisa, a
maioria dos indivíduos apresentaram consumo de ácido fólico (91,3%), cálcio
(82,6%), ferro e riboflavina (60,8%) abaixo da sua necessidade.
Além disso, os indivíduos com maior escolaridade apresentaram menor
consumo de alimentos fonte de selênio (castanhas-do-pará, peixes, carne) e zinco
(carne, leite e derivados, cereais, nozes e feijão), e maior consumo de vitamina B12
(carne, iogurte, leite, ovo, queijo). Em acréscimo, quanto pior foi a saúde oral (maior
CPOD, CPI e necessidade de prótese) e capacidade mastigatória, maior foi
quantidade de vitamina A (vísceras, leite e derivados, cenoura, espinafre, couve),
cálcio (leite e derivados, sardinha, feijões, amêndoas), vitamina D (ovo, leite,
iogurte), riboflavina (leite, iogurte, queijo), vitamina B12 (carne, iogurte, leite, ovo,
queijo), ácido fólico (feijão, espinafre, arroz, ervilha, brócolis, abacate,) e zinco
(carne, iogurte, leite, queijo), e menor foi a quantidade de carboidrato (arroz,
macarrão, pão, batata, mandioca), ferro (vísceras, soja, feijão, lentilhas, espinafre,
carne) e niacina (carne, frango, nozes) da dieta. Isto porque, nesta pesquisa, os
indivíduos com maior escolaridade apresentaram pior saúde oral e maior
comprometimento da função mastigatória que limitaram o consumo de alimentos
ricos em selênio e zinco como carne e contribuíram para maior ingestão de Vitamina
A, cálcio, vitamina D, riboflavina, vitamina B12, ácido fólico e zinco por indivíduos
com pior saúde oral e mastigatória podendo ser atribuída ao maior consumo de leite
e feijão, que além de umedecer os alimentos, não requer função mastigatória. Da
mesma maneira, a menor ingestão de niacina, carboidrato e ferro pode ser
relacionada com a pouca ingestão de alimentos com maior consistência, como carne
e pão, visto que indivíduos com disfunção mastigatória optam por alimentos mais
macios (SHUMAN, 1998).
Houve também correlação entre o escore da Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), necessidade de prótese e capacidade
mastigatória, onde a maior necessidade de prótese, assim como a incapacidade
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mastigatória influenciaram negativamente no estado nutricional, indicando ser um
bom instrumento de triagem de risco nutricional de pacientes com câncer de cabeça
e pescoço que apresentam prejuízos na condição oral e função mastigatória.
Porém, se compararmos os resultados desta pesquisa com os de Prado e
Campos (2011), que avaliaram indivíduos durante o tratamento de câncer de cabeça
e pescoço e também de outras localidades, podemos concluir que após o término do
tratamento do câncer há uma diminuição de pacientes que relatam estar comendo
menos que o normal (84,5% vs 21,7%) e que perdem peso (44,0% vs 26,0%).
Efeitos colaterais do tratamento como náusea, vômito, constipação e mucosite
diminuem (20,9% vs 8,6%; 9,0% vs 4,3%; 20,1% vs 8,6%; 9,0% vs 0,0%), porém
diarreia, xerostomia e disgeusia aumentaram (1,5% vs 4,3%; 16,4% vs 65,2%;
15,7% vs 60,8%) e a queixa de dor se mantêm (38,8% vs 39,1%), entretanto,
apenas um indivíduo apresentou diarreia devido a infecção intestinal eventual e a
dor nesta pesquisa esteve relacionada a dor no corpo (13,0%), dor na face (8,7%),
osteorradionecrose (8,7%), fístula após cirurgia do câncer (4,3%) e dor de dente
(4,3%), enquanto, Prado e Campos (2011) verificaram que a dor durante o
tratamento estava relacionada com a presença de desnutrição.
Já a queixa quanto à função de deglutição, de acordo com a literatura, oscila
entre 33,3% (PACCAGNELLA et al., 2010) a 97,4% (JAGER-WITTENAAR et al.,
2011), estando o resultado desta pesquisa (73,9%) dentro destes valores. A maior
recorrência de disfagia neste trabalho foi relacionada a prejudicada condição oral e
mastigatória, além da falta de saliva apresentada pelos indivíduos desta pesquisa,
uma vez que os alimentos devem estar devidamente triturados, formado o bolo
alimentar para então iniciação do processo de deglutição.
Outro sintoma relatado pelos participantes do estudo foi a presença de
problemas dentário, que correspondeu a 60,8% dos pacientes, resultado maior que
o apresentado por Jager-Wittenaar et al. (2011), que encontraram incidência de
queixa dentária igual a 31,9%. O recrutamento dos indivíduos desta pesquisa foi
realizado em um centro de tratamento odontológico, podendo explicar a maior
incidência de queixa dentária neste estudo.
A ASG-PPP também aborda a capacidade funcional do paciente, sendo que
os resultados deste estudo demostram que o paciente com câncer de cabeça e
pescoço não melhora sua capacidade funcional após o término do tratamento, uma
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vez que 60,8% dos pacientes desta pesquisa relataram realizar suas atividades
satisfatoriamente, mas não totalmente ao normal, resultado semelhante ao
encontrado por Prado e Campos (2011) (56,7%) que avaliaram pacientes durante o
tratamento do câncer.
Entretanto, se compararmos os resultados desta pesquisa com os resultados
de Carvalho et al. (2015) que avaliaram indivíduos após 30 dias do término
tratamento de câncer de cabeça e pescoço, podemos concluir que com o passar do
tempo do tratamento os indivíduos recuperam o estado nutricional, uma vez que
nesta pesquisa foi encontrado maior Índice de Massa Corpórea - IMC (24,1 vs 21,6
kg/m2), Circunferência do braço - CB (28,9 vs 26,1 cm), Prega Cutânea Tricipital PCT (16,9 vs 8,4 mm) e Circunferência Muscular do Braço - CMB (23,6 vs 23,1 cm),
e (60,8% vs 28,1%) foram classificados como ”bem nutridos”, (30,4% vs 43,7%)
“moderadamente desnutridos (ou suspeita)” e (8,6% vs 28,1%) “gravemente
desnutridos”.
Porém, segundo Gonzalez et al. (2010) a média do escore da ASG-PPP ≥ 4
é indicativo de risco nutricional ou desnutrição, mostrando que 86,9% dos pacientes
desta pesquisa necessitam de acompanhamento nutricional. Além disso, 34,7% dos
indivíduos desta pesquisa apresentou alguma perda de tecido adiposo (perda leve 8,6%, moderada - 8,6% e severa - 17,3%), 60,8% depleção muscular leve e 8,6%
depleção muscular moderada.
Cabe ressaltar, que nesta pesquisa, tanto o IMC quando a CB, não foram
bons indicativos de estado nutricional de indivíduos com câncer de cabeça e
pescoço, uma vez que não estiveram relacionados com a avaliação de tecido
muscular (CMB) e adiposo (PCT).
Os resultados desta pesquisa indicaram que a pior saúde oral (maior CPOD)
correlacionou-se com menor Prega Cutânea Tricipital (PCT). Uma possível hipótese
para esses achados diz respeito ao quadro de edentulismo apresentado por 43,4%
dos participantes da presente pesquisa, tendo em vista que Shuman (1998)
relaciona a perda de dentes à dificuldade na mastigação e limitação do consumo de
alimentos duros ou firmes, levando a perda de tecido adiposo e muscular.
Além disso, podemos verificar que apenas 26,1% dos indivíduos desta
pesquisa apresentaram baixo consumo de proteína, porém, 69,5% apresentaram
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perda muscular. Estes dados demonstram que o consumo isolado de proteína não
representa ganho muscular, estando, neste caso a perda muscular associada ao
baixo consumo de carboidrato (65,2%).
Por outro lado, 65,2% dos indivíduos desta pesquisa apresentaram consumo
excessivo de gordura e de acordo com a PCT, 52,1% da amostra apresentava
excesso de tecido adiposo (obesidade leve - 4,3%, moderada - 4,3%, severa 34,7% e mórbida 8,6%). Sabe-se que o excesso de lipídeos da dieta contribui para o
ganho de peso e que a obesidade é um fator de risco para o câncer e pode ser
responsável por 6% de todos os cânceres (POLEDNAK, 2008), aumentando
também o risco de recorrência do câncer, além de problemas adicionais como
doenças cardíacas (ANDERSON; CASWELL, 2009).
Portanto, os déficits nutricionais apresentados pelos indivíduos desta
pesquisa podem ser associados a presença de várias complicações secundárias a
terapia, que associados à menor consistência da dieta contribuem para inadequação
alimentar e má nutrição (PÉREZ CAMARGO et al., 2013).
Entretanto, se faz necessário considerar as limitações deste estudo, onde
não foi possível maior número amostral (descritos no item casuística desta
pesquisa), não foi encontrada a descrição da modalidade de radioterapia nos
prontuários, não foram utilizados exames objetivos para a avaliação da mastigação,
exames laboratoriais, bioimpedância elétrica, que poderiam fornecer resultados mais
fidedignos quanto à eficiência mastigatória e ao estado nutricional, ou mesmo
utilizado Questionário de Frequência Alimentar, para identificar quais foram as
mudanças alimentares realizadas após o tratamento do câncer. Outro aspecto a ser
abordado diz respeito à falta do grupo controle, que possibilitaria verificar se
indivíduos com histórico de câncer de cabeça e pescoço apresentam pior condição
oral, capacidade mastigatória e estado nutricional que indivíduos que nunca foram
diagnosticados com a doença.
Dessa forma, novos estudos são necessários para confirmar os resultados
desta pesquisa e para compreendermos melhor a interferência que o câncer de
cabeça e pescoço e seu tratamento, atribuem a saúde oral, função mastigatória e
estado nutricional desses indivíduos.
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6 CONCLUSÃO

No presente estudo, os resultados permitiram identificar que, a condição oral
influenciou a capacidade mastigatória de indivíduos após tratamento de câncer de
cabeça e pescoço, e esta, quando prejudicada, correlacionou-se com o maior risco
nutricional e perda de tecido adiposo. Além disso, a condição oral prejudicada
contribuiu para a inadequação na ingestão de macro e micronutrientes.
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título da pesquisa: Função Mastigatória, Saúde Oral e Estado Nutricional de Indivíduos Pós-tratamento de Câncer de Cabeça
e Pescoço.
Considerando a possibilidade de alteração na condição oral, função mastigatória e estado nutricional após tratamento
de câncer de cabeça e pescoço, esta pesquisa tem a intenção de avaliar se existe este tipo de alteração após o tratamento de
cirurgia, radioterapia e/ou de quimioterapia. O principal objetivo desta pesquisa é melhorar o atendimento do nutricionista com
relação à recuperação do estado nutricional do paciente após tratamento de câncer de cabeça e pescoço.
Para este estudo há a necessidade da realização de três tipos de avaliação: condição oral onde será examinada a
boca, dentes e/ou prótese dentária; função mastigatória a partir do questionamento de 5 perguntas objetivas e o estado
nutricional através do questionamento da ingestão alimentar de 3 dias, medidas de peso, altura, circunferência do braço e
prega cutânea tricipital que consiste na medida da gordura superficial do braço. Esses três tipos de avaliações serão realizadas
na mesma data, com um tempo aproximado de uma hora, sendo necessário apenas a coleta da ingestão alimentar em mais 2
dias alternados.
Para a avaliação da condição oral, o senhor (a) permanecerá sentado em uma cadeira de dentista, e sua boca,
dente e/ou prótese serão examinados por um estudante de odontologia (Adrielle Lindolpho Cremonesi), onde se avaliará
presença ou ausência de cárie dentária e doença gengival, através de sondagem com instrumento metálico introduzido
delicadamente entre os dentes e gengivas, além de presença ou ausência de dentes.
A autora da pesquisa, nutricionista, irá analisar sua função mastigatória através do questionamento de 5 perguntas
objetivas sobre sua dificuldade em mastigar alimentos sólidos e macios.
A mesma nutricionista realizará a avaliação antropométrica que consiste em medir seu peso e altura em uma
balança, sua circunferência do braço com uma fita métrica e sua prega cutânea tricipital através da utilização de um aparelho
que pinça a gordura superficial do braço.
Todos estes procedimentos serão realizados garantindo sua privacidade e será mantido sigilo de sua identidade na
divulgação dos resultados.
O senhor (a) terá a garantia de se retirar em qualquer momento da pesquisa, sendo que sua recusa não causará
prejuízos no atendimento com o dentista da Clínica Multidisciplinar.
Esta pesquisa só será realizada após a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa que analisará se todas estas
avaliações propostas pela pesquisadora não trarão prejuízos para sua vida e se está de acordo com seu consentimento.
Os procedimentos deste estudo apresentam riscos mínimos como a possibilidade de desconforto e/ou sangramento
durante a sondagem realizada no exame da condição oral, sendo que não há risco de nenhuma outra complicação. Com a
análise da condição oral, função mastigatória e estado nutricional, citados anteriormente, os benefícios esperados vão desde
melhor diagnóstico das possíveis alterações decorrentes do tratamento do câncer de cabeça e pescoço como orientar o
processo de reabilitação funcional para recuperação do estado nutricional desses pacientes.
Para participar da pesquisa, não haverá qualquer compensação financeira ou ressarcimento de possíveis despesas,
uma vez que não haverá gastos de sua parte para participar desta pesquisa.
Por fim, o pesquisador informa que quando encontradas alterações bucais, na função mastigatória e/ou estado
nutricional que necessitem de tratamento, estes serão realizados na Clínica Multidisciplinar da Faculdade de Odontologia de
Bauru – FOB/USP, e na eventualidade de algum dano decorrente de sua participação nesta pesquisa, será lhe garantido o
direito à indenização.
Para esclarecimento de qualquer dúvida sobre esta pesquisa, favor entrar em contato com:
Pesquisadora: Jeanne Kelly Gonçalves.
Clínica Multidisciplinar – FOB/USP
Rua: Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru, SP
E-mail: j_goncalves@usp.br
Telefone: (14) 3235-8229
Para reclamações ou denúncias sobre esta pesquisa, entrar em contato com:
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP:
Rua: Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru, SP
E-mail: cep@fob.usp.br
Telefone: (14) 3235-8356
Pelo
presente
instrumento
que
atende
às
exigências
legais,
o
Sr.
(a)
__________________________________________________________________________________, portador da cédula de
identidade ______________________, após leitura minuciosa das informações constantes neste TERMO DE
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente
dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma
seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito da
pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta
pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo
profissional (Art. 17o do Código de Ética do Nutricionista). Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa,
comprometo-me a cumprir todas as exigências contidas no item IV.3 da resolução do CNS/MS n. 466 de dezembro de 2012,
publicada em 13 de junho de 2013.
Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias (uma via para o sujeito da pesquisa e outra para o
pesquisador) que serão rubricadas em todas as suas páginas e assinadas ao seu término.
Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________.
______________________________
Assinatura do Sujeito da Pesquisa

______________________________
Jeanne Kelly Gonçalves
Pesquisadora
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ANEXO C - Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP)

Nome:_________________________________________________________________

Prontuário: ________

Data____/____/____
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ANEXO D - Recordatório de 24h (R24h)

Nome:_____________________________________________________________________

Data: ____/____/____

Anote a refeição, o local onde foi realizada e os alimentos e/ou preparações (ingredientes) consumidos no dia
anterior. Anote as marcas comerciais, medidas caseiras, os utensílios (tipo de colher, copo, prato etc.).
Local/Horário

Alimento e/ou preparações

Quantidades

