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Jales SMCP. Avaliação da efetividade de um protocolo de cuidados 
odontológicos no alívio da dor, sintomas bucais e melhora da qualidade de 
vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço em cuidados paliativos: 
ensaio clínico não-controlado [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2011.  

 
INTRODUÇÃO: Doentes com câncer de cabeça e pescoço têm sérias 
restrições funcionais e grande comprometimento das funções bucais. Esses 
problemas tornam-se complexos quando o câncer é incurável, exigindo 
exclusivamente cuidados paliativos. Nesta condição, os sintomas habituais 
agravam-se necessitando de atenção e cuidados especiais. Foi realizado um 
ensaio clínico não-controlado, incluindo doentes com câncer avançado de 
cabeça e pescoço exclusivamente em cuidados paliativos, com o objetivo de 
caracterizar a sua condição clínica orofacial; avaliar a funcionalidade, a 
qualidade de vida relacionada à saúde e a efetividade de um protocolo de 
cuidados odontológicos (preventivos, curativos e paliativos) no controle da 
dor e das queixas orofaciais, na qualidade de vida, prognóstico e sobrevida 
desses doentes. MÉTODOS: Avaliação Odontológica através da Ficha 
Clínica da Equipe de Dor Orofacial/ATM – HCFMUSP, Prontuário médico, 
Escala Visual Analógica (EVA), Índice gengival, Avaliação quanto à 
presença de cálculo dentário, Avaliação da mobilidade dentária, Escala de 
Numérica de Dor (END), Classificação do odor das feridas, Avaliação do 
edema lingual, Índice CPO-D, Questionário de Qualidade de Vida da 
Universidade de Washington (UW-QOL), Escala de Desempenho Funcional 
de Karnofsky (KPS) e o Palliative Prognostic Index (PPI). RESULTADOS: 
Foram incluídos 40 doentes, entre setembro de 2006 e abril de 2009, com 
média de idade de 60,4±10,8 anos, sendo 90% do gênero masculino; quanto 
ao tumor, 100,0% eram carcinomas; 65,0% localizavam-se na orofaringe; 
52,5% apresentavam metástases; quanto à condição clínica, 72,5% tinham 
doenças cardiovasculares; 45,0% eram traqueostomizados; 22,5% 
utilizavam sonda nasogástrica; a média do escore do KPS pré-tratamento 
odontológico foi de 69,5±14,5. As queixas principais mais relatadas foram: 
dor em 67,5% e disfagia em 22,5%, com uma mediana de 3,0 queixas por 
doente. Os sinais mais encontrados foram as lesões bucais em 70,0%, 
lesões extrabucais em 52,5% e a babação em 45,5%; odor nas feridas 
tumorais foi observado em 25,0%; edema lingual em 32,5%; infecções 
oportunistas em 30,0%; O sintoma mais relatado à questão direta foi a dor 
em 82,5%, com tempo mediano de duração de 8,0 meses. A média da EVA 
foi de 5,4 ± 3,4; 54,5% apresentavam dor em outras regiões corpóreas; 
70,0% faziam uso do terceiro degrau da escada analgésica da OMS, com 
uma mediana de 2,0 medicações analgésicas por doente; o CPO-D médio 
foi de 26,1±8,7; mobilidade dentária foi observada em 10,2%; o escore 
médio da qualidade de vida pré-tratamento odontológico foi de 50,2±14,5. O 
gênero feminino apresentou melhor qualidade de vida relacionada à 
atividade (p=0,031), deglutição (p=0,043) e ao escore total (p=0,020). Os 
doentes com localização tumoral em orofaringe comparativamente a 
cavidade bucal apresentaram pior qualidade de vida relacionada ao ombro 
(p=0,028). Os doentes com tempo de diagnóstico inferior a 12 meses 
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apresentaram melhor qualidade de vida relacionada à aparência (p=0,031), 
saliva (p=0,004) e ao escore total (p=0,031). Os doentes com tempo de dor 
inferior a 12 meses apresentaram melhor qualidade de vida relacionada ao 
escore total (p=0,030). Os doentes que ingeriam os alimentos por boca 
possuíam uma melhor qualidade de vida relacionada à aparência (p=0,023), 
deglutição (p=0,031) e ao escore total (p=0,010). Os doentes que 
apresentavam babação possuíam uma pior qualidade de vida relacionada à 
aparência (p=0,027), recreação (p=0,048) e ao escore total (p=0,034). Os 
doentes que se locomoviam normalmente possuíam uma melhor qualidade 
de vida relacionada à atividade (p=0,004) e ao escore total (p=0,001). Todos 
os doentes receberam tratamentos preventivos e paliativos. Tratamento 
curativo foi realizado em 30,0% dos doentes. Após o tratamento 
odontológico houve melhora subjetiva de 100,0% das lesões bucais não-
tumorais e da candidíase bucal dos doentes; redução do número de queixas 
principais (p<0,001) bem como dos locais destas queixas (p<0,001); redução 
do número total de medicações (p=0,052) e do número de medicações 
analgésicas (p=0,032); redução da intensidade de dor (EVA) (p=0,015); 
redução da capacidade funcional (KPS) (p=0,008); não se observou 
alteração em relação ao PPI (p=0,890); em relação a avaliação da qualidade 
de vida através do UW-QOL observou-se melhora para a aparência 
(p=0,049) e tendência de piora para o ombro (p=0,058). Na análise de 
regressão logística multivariada, o KPS pré-tratamento odontológico foi 
preditor independente de piora da qualidade de vida (OR=0,928; 
IC95%=0,864-0,996; p=0,039). No período do estudo, 70,0% (n=28) dos 
doentes foram a óbito. Apresentaram tempo mediano de sobrevida de 4,0 
meses (IC95%=2,5-5,5), em 17 meses a probabilidade de sobrevida foi de 
6,0%. Foram fatores preditores independentes de óbito: o domínio 
mastigação do UW-QOL pós-tratamento odontológico (p=0,034), a questão 
geral A do UW-QOL pós-tratamento odontológico (p<0,001) e o escore total 
da qualidade de vida (p=0,015). CONCLUSÕES: Após o tratamento 
odontológico houve redução da intensidade da dor, do número de 
medicação sistêmica utilizada para o controle da dor e do número de 
queixas; a melhora da mastigação teve impacto positivo na sobrevida, sendo 
que os doentes que melhoraram a qualidade de vida tiveram sobrevida 
superior em duas vezes. Além disso, o gênero masculino foi mais acometido; 
a orofaringe foi a localização mais frequente; a dor e a disfagia foram as 
queixas mais relatadas; lesões bucais ou extrabucais estavam presentes em 
todos os doentes que apresentavam higiene bucal precária e infecções 
odontogênicas ou oportunistas; a qualidade de vida foi superior no gênero 
feminino; pior nos doentes com tempo de diagnóstico e de dor superior a 12 
meses; pior nos doentes que apresentavam babação; pior nos que não se 
alimentavam por via oral e pior nos que não deambulavam; A funcionalidade 
pré-tratamento odontológico foi preditora independente de qualidade de vida.  

 
Descritores: Neoplasias de cabeça e pescoço, Cuidados paliativos, 
Qualidade de vida, Doenças da boca, Dor orofacial, Assistência 
odontológica, Ensaio clínico 
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Jales SMCP. Assessment of the effectiveness of a dental care protocol in 
relieving pain and oral symptoms and improving the quality of life of head and 
neck cancer patients in palliative care: non-controlled clinical trial [Thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011.  
 
INTRODUCTION: Patients with head and neck cancer have severe 
functional restrictions. Oral function is critically compromised. These 
problems become complex when the cancer is untreatable and the patient 
receives only palliative care. In this circumstance, the usual symptoms 
worsen and require special attention and care. A non-controlled clinical trial 
was done with advanced head and neck cancer patients receiving only 
palliative care. The objectives were to characterize their clinical orofacial 
condition; assess their functionality; assess their health-related quality of life; 
and assess the effectiveness of a dental care protocol (preventive, curative 
and palliative) in controlling pain and orofacial and quality of life complaints, 
and its effectiveness on prognosis and survival. METHODS: Dental 
assessment followed the clinical protocol used by the Orofacial/TMJ Pain 
Team – HCFMUSP. Data were also collected from the patients’ medical 
records. Further assessment included administration of the Visual Analogue 
Scale (VAS), Gingival Index, Numeric Pain Scale (NPS), University of 
Washington quality of life questionnaire (UW-QOL), Karnofsky Performance 
Scale (KPS) and Palliative Prognostic Index (PPI); assessment of dental 
calculus, tooth mobility, tongue swelling, decaying, missing and filled teeth 
(DMFT); and lesion odor classification. RESULTS: A total of 40 patients were 
included between September 2006 and April 2009, with a mean age of 
60.4±10.8 years. Of these, 90% were males. All patients had carcinomas, 
65.0% were in the oropharynx and 52.5% had metastasized. Most (72.5%) of 
the patients also had cardiovascular diseases, 45.0% had undergone a 
tracheotomy and 22.5% used a nasogastric probe. The mean KPS score 
before dental treatment was 69.5±14.5. The main complaints were: pain 
(67.5%) and dysphagia (22.5%), with a median of three complaints per 
patient. The most common signs were oral lesions (70.0%), extraoral lesions 
(52.5%), drooling (45.5%), malodorous lesions (25.0%), tongue swelling 
(32.5%) and opportunistic infections (30.0%). The most common complaint 
when prompted was pain (82.5%). The median duration of pain was 8.0 
months. The mean VAS score was 5.4 ± 3.4; 54.5% presented pain in other 
body areas; 70.0% required strong opioids to control pain (Step 3 WHO 
Analgesic Ladder), with a median of two painkillers per patient; the mean 
DMFT score was 26.1±8.7; tooth mobility was seen in 10.2% of the patients; 
the mean quality-of-life score before dental treatment was 50.2±14.5. 
Females presented better activity-related quality of life (p=0.031), deglutition 
(p=0.043) and total score (p=0.020). Patients with oropharynx tumors had 
worse shoulder-related quality of life than patients with oral tumors (p=0.028). 
Patients diagnosed in the previous 12 months presented better appearance-
related quality of life (p=0.031), saliva (p=0.004) and total score (p=0.031). 
Patients who had been experiencing pain for less than 12 months presented 
higher total QOL score (p=0.030). Patients who could still eat presented 
better appearance-related quality of life (p=0.023), deglutition (p=0.031) and 
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total score (p=0.010). Patients who drooled presented worse appearance-
related quality of life (p=0.027), recreation (p=0.048) and total score 
(p=0.034). Patients who could walk normally presented better activity-related 
quality of life (p=0.004) and total score (p=0.001). All patients received 
preventive and palliative treatments. Curative treatment was provided for 
30.0% of the patients. Dental treatment subjectively improved 100.0% of non-
tumorous oral lesions and oral candidiasis; reduced the number of main 
complaints (p<0.001) and the location associated with these complaints 
(p<0.001); reduced the total number of medications (p=0.052) and pain killers 
(p=0.032) needed by the patient; reduced the number of complaints 
(p<0.001) and pain intensity (VAS) (p=0.015); and improved functional 
capacity (KPS) (p=0.008). PPI did not change (p=0.890). According to the 
UW-QOL, appearance improved (p=0.049) and the shoulder tended to get 
worse (p=0.058). According to multivariate logistic regression, KPS before 
dental treatment independently predicted worse quality of life (OR=0.928; 
CI95%=0.864-0.996; p=0.039). During the study, 70.0% (n=28) of the 
patients died. Mean survival was 4.0 months (CI95%=2.5-5.5). In 17 months, 
the odds of survival were 6.0%. Factors that independently predicted death 
were the UW-QOL mastication domain after dental treatment (p=0.034), UW-
QOL general question A after dental treatment (p<0.001) and total QOL 
score (p=0.015). CONCLUSIONS: After dental treatment there was a 
reduction in pain intensity, number of systemic medications used for 
controlling pain and number of complaints. Improved mastication had a 
positive impact on survival. Patients whose QOL improved survived for twice 
as long; males prevailed; the oropharynx was the most common location; 
pain and dysphagia were the most common complaints; oral and extraoral 
lesions were present in all patients with poor oral hygiene and odontogenic or 
opportunistic infections; females had better quality of life; patients who had 
been diagnosed and felt pain for more than 12 months had worse QOL; 
patients who drooled or could not eat or walk also had worse QOL. 
Functionality before dental treatment was an independent predictor of QOL.  

Descriptors: Head and neck neoplasms, Palliative care, Quality of life, Mouth 
diseases, Orofacial pain, Dental care, Clinical trial.  
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Doentes com câncer de cabeça e pescoço, particularmente quando 

este atinge a cavidade bucal, têm sérias restrições funcionais e grande 

comprometimento das funções bucais. Esses problemas tornam-se 

complexos quando o câncer é incurável, exigindo exclusivamente cuidados 

paliativos. Nesta condição, os sintomas habituais agravam-se e nem sempre 

são curáveis, necessitando de atenção e cuidados especiais. 

A literatura científica tem abundantes informações sobre o câncer e 

enfatiza que sintomas como dor são frequentes em todas as etapas da 

doença e, além disso, destaca as complicações decorrentes do avanço do 

tumor e do tratamento, entretanto são escassas as informações tanto em 

língua portuguesa como inglesa sobre pacientes com câncer avançado de 

cabeça e pescoço submetidos exclusivamente a cuidados paliativos. 

As complicações mais comuns, relacionadas à cavidade bucal, 

incluem dor, infecções virais, bacterianas e fúngicas, instabilidade de 

próteses dentárias, disfagia, problemas nutricionais, xerostomia, pneumonia 

por aspiração, estética facial e incapacidade ou prejuízo na comunicação 

oral. Acrescem a esses sintomas: úlceras, feridas tumorais, halitose, trismo, 

mucosite, cáries, doenças periodontais, osteorradionecrose, disgeusia, 

babação, disfagia, desfiguração e exclusão social. A falta de tratamento ou o 

tratamento inadequado resulta em mais desconforto e prejuízos nutricionais, 

comprometendo mais ainda a qualidade de vida desses doentes.  
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Neste cenário, a participação do cirurgião dentista contribui não só 

para o diagnóstico e tratamento de doenças em sua área, mas também para 

a realização de cuidados paliativos bucais que possam beneficiar esses 

doentes. Orientar doentes e cuidadores, e discutir estes aspectos com a 

equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, ajuda na sua integração nesta 

necessária área da saúde, visto que a qualidade de vida precária tem forte 

ligação com a condição bucal e incapacitação para as tarefas cotidianas. 

A exemplo das demais áreas da saúde, o cuidado odontológico inclui 

prevenção, cura e paliação e consiste no manejo dos pacientes com 

doenças progressivas avançadas, particularmente quando há 

comprometimento da cavidade bucal e impacto nas funções primordiais à 

qualidade de vida dos doentes. Sua participação também compreende o 

diagnóstico, o tratamento e, quando possível, a prevenção de doenças 

próprias de sua área de atuação, as quais podem piorar a delicada condição 

desses doentes. Dor e infecções odontogênicas debilitam doentes com 

saúde comprometida.  

Por outro lado a noção de cuidados paliativos ainda é motivo de 

desinformações e preconceitos, gerando a sensação de falta de atendimento 

médico ou odontológico. Em alguns desses enfermos a doença ultrapassa 

os limites da cura, o prognóstico é extremamente reservado e os 

tratamentos visam melhorar a qualidade de vida do doente reduzindo o seu 

sofrimento e dos seus familiares.  

Em virtude disso, associado à escassez de estudos e à falta de 

protocolo sistematizado para tratamento odontológico para pacientes sob 
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cuidados paliativos, é necessária uma identificação das características 

clínicas dos doentes com câncer avançado de cabeça e pescoço, incluindo a 

condição bucal, já que ela é altamente afetada e pode também comprometer 

o próprio tratamento da doença. Avaliar a efetividade do protocolo 

odontológico nas queixas desses doentes, bem como na sua qualidade de 

vida e sobrevida, torna-se tarefa fundamental. 
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2.1  Gerais 

Avaliar doentes com câncer avançado de cabeça e pescoço a fim de 

caracterizar a sua condição clínica orofacial  

 

2.2  Específicos 

Avaliar nesses doentes:  

• A funcionalidade; 

• A qualidade de vida relacionada à saúde; 

• A efetividade de um protocolo de cuidados odontológicos 

(preventivos, curativos e paliativos) no controle da dor e das 

queixas orofaciais, na qualidade de vida, prognóstico e 

sobrevida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3  REVISÃO DE LITERATURA  
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3.1  O câncer de cabeça e pescoço 

 

O câncer de cabeça e pescoço refere-se a uma variedade de tumores 

que surgem na região da cabeça e do pescoço que inclui a cavidade bucal, 

faringe, laringe, cavidade nasal, seios paranasais, glândulas salivares e 

tireóide (Parkin et al., 2005). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de boca 

e o de orofaringe são as neoplasias de cabeça e pescoço mais freqüentes 

(Berto et al., 2006; Vartanian et al., 2006a; Alvarenga et al., 2008; Vartanian, 

Kowalski, 2009), com cerca de 390 mil novos casos por ano (Stewart, 

Kleihues, 2003).  

No Brasil, excluindo o câncer de pele, o câncer de boca e o de 

orofaringe representam a quinta incidência entre os homens (9,2% dos 

casos de câncer) e a sétima entre as mulheres (3,6% dos casos) (Wünsch-

Filho, 2002), o que corresponde a um total de 6,7% de todos os casos de 

câncer, sendo as regiões de maior incidência, o Sul e o Sudeste (Instituto 

Nacional do Câncer, 2004a).  

As taxas de mortalidade, no período de 1979 a 1998, variaram entre 

2,16 e 2,96 para cada 100.000 homens e entre 0,48 e 0,70 para cada 

100.000 mulheres, tendendo a aumentar 0,72%, anualmente (Biazevic et al., 

2006). Segundo Sessions et al. (2002) a sobrevida continua baixa, cerca de 

57% em cinco anos. 



Revisão de Literatura  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

9

No ano de 2010 estimou-se a ocorrência de uma taxa bruta de 10,64 

novos casos de câncer de boca para cada 100.000 homens e 3,76 para 

cada 100.000 mulheres no Brasil (Instituto Nacional do Câncer, 2009). A 

taxa de incidência está aumentando e a OMS prevê a continuidade desse 

aumento nas próximas décadas (Bettendorf et al., 2004). 

Os cânceres de cabeça e pescoço são predominantemente 

carcinomas espinocelulares que surgem através de várias etapas da 

carcinogênese de lesões pré-malignas (Durazzo et al., 2005; Scully, Félix, 

2006). O tabaco e o álcool (Reinaldo, Pillon, 2008) são os principais fatores 

etiológicos, embora o papilomavírus e o vírus Epstein-Barr estejam 

relacionados, principalmente para o câncer de orofaringe e nasofaringe, 

respectivamente (Schlecht et al., 1999; Dobrossy, 2005; Parkin et al., 2005; 

Zender, Petruzzelli, 2005). Acomete mais freqüentemente o gênero 

masculino que o feminino (Blot et al., 1988; Carvalho et al., 2001; Antunes, 

Antunes, 2004; Dedivitis et al., 2004). 

Dos tumores que acometem a cavidade bucal, 95% são carcinomas 

espinocelulares e os outros 5% correspondem aos sarcomas, linfomas e 

tumores de glândulas salivares (Montoro et al., 2008).  

Quando o câncer é diagnosticado em estágios iniciais, estima-se uma 

taxa de sobrevivência de cinco anos em 80% dos doentes, de 40% quando a 

doença acomete o pescoço; caindo drasticamente para 20% na presença de 

metástases (Kalavrezos, Bhandari, 2010).  

No momento do diagnóstico, aproximadamente dois terços dos 

doentes com câncer de cabeça e pescoço encontram-se nos estádios III e IV 
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da doença (Al-Sarraf, 1987). Cerca de 5% destes doentes podem apresentar 

metástase no momento do diagnóstico, e aproximadamente um terço deles 

podem desenvolver metástase à distância no curso evolutivo da doença 

(Kalavrezos, Bhandari, 2010). 

O comportamento biológico do carcinoma espinocelular de cavidade 

bucal é incerto, pois há um grande número de tumores que em estádio inicial 

mostram um comportamento biológico agressivo com metástase regional 

precoce e morte. Ao contrário, tumores em estádio avançado podem 

lentamente desenvolver metástase, e esses pacientes, depois do 

tratamento, obtêm longos períodos livres de doença (Montoro et al., 2008). 

A cirurgia e a radioterapia permanecem como tratamento de primeira 

linha para o câncer de cabeça e pescoço, apesar dos avanços na utilização 

de quimioradioterapia simultânea, a qual preserva órgãos e reduz os efeitos 

adversos da terapia oncológica (Bernier et al., 2004). 

Apesar dos benefícios obtidos com a técnica cirúrgica, algumas 

complicações podem ocorrer devido à proximidade anatômica a órgãos 

vitais, como o pneumotórax e as lesões neuropáticas, além do 

comprometimento da fala, da deglutição e da respiração (Kerawala, 2010). 

A radioterapia é um tratamento eficaz para o câncer de cabeça e 

pescoço, tanto como modalidade primária, como tratamento adjuvante após 

a cirurgia. As técnicas convencionais, bidimensional e radioterapia 

tridimensional conformacional resultam em efeitos colaterais significativos e 

em alteração da qualidade de vida (Bhide, Nutting, 2010b). Estas podem 



Revisão de Literatura  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

11

ocasionar tanto toxicidade aguda, que ocorre durante a radioterapia, como 

tardia que ocorre até três meses pós-radioterapia (Bhide et al., 2007) .  

A toxicidade aguda induzida pela radiação consiste em mucosite, 

disfagia, xerostomia, dermatite e dor. A mucosite induzida pela radiação do 

trato aero-digestivo causa significativa morbidade e alteração da qualidade 

de vida (Kelly et al., 2007).  

Logo, a toxicidade tardia induzida pela radiação inclui xerostomia 

(Nutting et al., 2009), disfagia (Trotti et al., 2003), osteorradionecrose 

(Mendenhall, 2004), perda auditiva, necrose da cartilagem laringeana e 

fibrose da pele (Bhide et al., 2007). A toxicidade tardia da radiação é 

permanente, resultando em redução da qualidade de vida, particularmente 

em relação à xerostomia e à disfagia (Hammerlid, Taft, 2001).  

A radioterapia de intensidade modulada é um avanço tecnológico 

significativo, nos últimos anos, por apresentar melhores resultados no 

controle tumoral e menor toxicidade aos tecidos sadios, presevando-os, pois 

atinge somente os tecidos neoplásicos. Nos últimos anos, a quimioterapia 

está sendo incorporada ao plano de tratamento do doente com câncer de 

cabeça e pescoço, podendo ser administrada antes (adjuvante) e 

concomitante à radioterapia (Bhide, Nutting, 2010 a,b). 

Apesar do avanço terapêutico ocorrido nos últimos 30 anos, o câncer 

de cabeça e pescoço apresenta prognóstico ruim para doenças localmente 

avançadas (Carvalho et al., 2005). Este fato é observado principalmente em 

países em desenvolvimento, onde os doentes são diagnosticados 

tardiamente devido à dificuldade de acesso ao Sistema de Saúde, e com 
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isso necessitam de tratamentos mais agressivos, resultando em baixa 

sobrevida (Kowalski et al., 1994; Carvalho et al., 2004; Vartanian et al., 2004; 

Vartanian, Kowalsky, 2009).  

Alguns fatores afetam o prognóstico do câncer, como o estadiamento 

da doença primária (Classificação TNM) e a presença de metástases 

regionais ou à distância. No entanto, outros fatores são relatados como 

preditores do prognóstico, como a presença de morbidades que atrasam o 

diagnóstico e impossibilitam o tratamento ou impõe tratamentos menos 

agressivos (Faria et al., 2003; Carvalho et al., 2010; Paleri et al., 2010), 

havendo maior incidência e gravidade de complicações (Piccirillo et al., 

2004).  

 

3.2   Qualidade de vida nos doentes com câncer avançado de cabeça 

e pescoço  

 

O termo qualidade de vida é definido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 1996, como “a percepção do indivíduo quanto a sua 

posição na vida, no contexto cultural, no sistema de valores em que vive e 

em relação a seus próprios objetivos, expectativas, parâmetros e relações 

sociais”. É um conceito abrangente, afetado de modo complexo pela saúde 

física da pessoa, seu estado psicológico, nível de independência, 

relacionamentos sociais e suas relações com características presentes no 

meio ambiente (WHOQOL group, 1996). 
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A qualidade de vida relacionada à saúde é um subconjunto da 

qualidade de vida que norteia quatro domínios principais: o funcionamento 

físico, o funcionamento psicológico, a interação social e os sintomas 

relacionados à doença e ao seu tratamento (Rogers et al., 1999a). 

Para a avaliação de qualquer cuidado que afeta a saúde de um 

indivíduo, o foco deve estar na qualidade de vida relacionada à saúde. Para 

isso, existem basicamente três métodos de avaliação: a entrevista aberta, a 

entrevista semiestruturada e os questionários de autoavaliação (Rogers, 

2010a).  

Atualmente, existem questionários validados para o câncer de cabeça 

e pescoço que podem ser utilizados para mensuração da qualidade do 

cuidado na região orofacial (Kanatas, Rogers, 2010), auxílio na definição de 

uma conduta clínica (Rogers, 2009), bem como na avaliação da efetividade 

de um tratamento (Rogers, Lowe, 2009). Dentre eles, merecem destaque o 

European Organization for Research in the Treatment of Cancer 

Questionnaire (EORTC QLQ-C30), EORTC H&N-35, Funcional Assessment 

of Cancer Therapy - Head and Neck Scale (FACT H&N), Performance Status 

Scale for Head and Neck Cancer Patients (PSS-HN) e o Questionário de 

Qualidade de vida da Universidade de Washington (UW-QOL) (Rogers, 

Lowe, 2009). 

A avaliação da qualidade de vida possibilita aos profissionais de 

saúde a compreensão de como os doentes vivenciam a evolução da doença, 

o impacto da doença na sua vida, como sequelas do tratamento e recidiva 
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da doença, bem como a efetividade e as consequências dos tratamentos e 

dos cuidados oferecidos (Biazevic, Antunes, 2006).  

Os principais domínios relatados na literatura, no que concerne a 

avaliação da qualidade de vida em doentes com câncer de cabeça e 

pescoço são: o desgaste do cuidador, a forma de enfrentamento da doença, 

a condição dentária, a desfiguração, os aspectos emocionais (Amar et al., 

2002), o temor da recorrência, os problemas financeiros, a intimidade, a 

reabilitação bucal, as vias de alimentação, a personalidade, a voz, os dados 

sociodemográficos, a deglutição, o movimento do ombro, o trismo e a 

xerostomia (Chandu et al., 2006).  

Os domínios mais afetados no câncer de boca são: a mastigação, a 

fala, a deglutição e a saliva (Rogers et al., 2002), pois comprometem 

particularidades anatômicas da cabeça e do pescoço (Katz et al., 2003). 

Além disso, a função, a aparência física, o bem estar físico, social e 

psicossocial é afetado pela desfiguração e disfunção provocada pela doença 

e seu tratamento (Specht, 2002), resultando em uma piora na qualidade de 

vida (Goldstein et al., 2008). 

Os principais preditores de uma qualidade de vida ruim em doentes 

com câncer de cabeça e pescoço são a doença avançada (estádios III e IV) 

e o tratamento oncológico cirúrgico, associado à radioterapia (Rogers et al., 

1999b), que resultam em complicações agudas e tardias (Scott et al., 2008; 

Rogers et al., 2010).  

O tratamento oncológico visava à erradicação da doença, sem 

preocupação com a qualidade de vida do doente; na atualidade este assunto 



Revisão de Literatura  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

15

merece destaque em virtude do crescimento de estudos acerca deste 

assunto, e com isso permite uma melhor abordagem destes doentes. Mas 

apesar disto, pouco se sabe sobre a qualidade de vida dos doentes com 

câncer avançado de cabeça e pescoço (Selby, Maguire, 1989). 

 

3.3  Cuidados paliativos  

 

3.3.1  Conceito 

 

A OMS, em 2002, definiu o cuidado paliativo como “uma abordagem 

que promove qualidade de vida de doentes e seus familiares diante de 

doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e 

alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual” 

(World Health Organization, 2004).  

Previamente, a OMS definira o cuidado paliativo como a “atenção 

total e efetiva àqueles doentes em que a doença não era responsiva ao 

tratamento curativo, enfatizando a natureza terminal da doença” (World 

Health Organization, 1990).  

Deste modo, o conceito atual da OMS, amplifica os objetivos do que 

se entende por cuidado paliativo. A finalidade de aliviar o sofrimento físico e 

psicossocial, tanto nos doentes, como nos seus familiares, é melhor 

realizada através da atuação interdisciplinar (Chiba, 2006).  
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O cuidado paliativo também se estende para domínios além da 

abordagem tradicional, como a avaliação social e as questões éticas da fase 

final de vida. Ele pode e deve ser fornecidos ao doente juntamente com os 

tratamentos modificadores da doença (Wilson et al., 2007). 

Apesar de comumente ser visto como o cuidado oferecido a doentes 

que não recebiam qualquer tratamento ativo e que iram de fato morrer da 

doença, os cuidados paliativos são igualmente aplicáveis à fase inicial, para 

a doença potencialmente curável, como para a fase terminal de uma doença 

com risco de vida, se estendendo ao período de luto após a morte do 

paciente (Sepúlveda et al., 2002).  

 

3.3.2  O cuidado paliativo no Brasil 

 

O cuidado paliativo no Brasil teve seu início na década de 80 e 

cresceu a partir do ano 2000 com consolidação dos serviços já existentes e 

pioneiros (Matsumoto, 2010). Recentemente, foram identificados 14 serviços 

de cuidados paliativos no Brasil, dentre os serviços conhecidos e 

estruturados, 13 deles estão localizados no estado de São Paulo (Maciel, 

2008), o que mostra a necessidade de estruturação de novos serviços que 

contemplem toda a nossa extensão territorial.  

Uma pesquisa recente avaliou a qualidade dos serviços de cuidados 

paliativos oferecidos em 40 países e constatou-se que o Brasil ocupa a 

38ª/40ª posição no ranking mundial, que foi associada às questões culturais 

e burocráticas (The Economist, 2010). 
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3.3.3  Indicações dos cuidados paliativos 

 

O cuidado paliativo é indicado para qualquer doença ativa, 

progressiva, ameaçadora à vida em diferentes fases de evolução (Maciel, 

2009). Em pacientes com câncer, seja por falência do tratamento ou 

recidiva, a doença evolui de forma progressiva e inversamente proporcional 

à condição clínica e à capacidade funcional do doente. Na proximidade da 

morte, período chamado fase final de vida, os cuidados paliativos são 

imperativos, direcionada para o alívio dos sintomas (Maciel, 2007). 

Quando a abordagem paliativa é introduzida em estágios iniciais da 

doença, possibilita a prevenção dos sintomas, além de proporcionar uma 

transição suave da fase curativa para a fase de controle de sintomas, 

através de um plano de cuidado integral, desde o diagnóstico até a morte do 

doente (Appleton, Corboy, 2005). Os pacientes são beneficiados por receber 

uma combinação de tratamentos que prolongam a vida, possibilitando ainda 

a paliação dos sintomas, a reabilitação quando possível e conforto para os 

cuidadores (Morrison, Meier, 2004). 

 

3.3.4  Princípios dos cuidados paliativos 

 

Os princípios dos cuidados paliativos foram publicados pela OMS, em 

1986, e reafirmados em 2002 (World Health Organization, 1990, 2004). São 

os seguintes: 

1. Promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes; 
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2. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural; 

3. Não pretender antecipar nem postergar a morte; 

4. Integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado; 

5. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão 

ativamente quanto possível até a sua morte; 

6. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e os entes 

queridos a sentirem-se amparados durante todo o processo da 

doença;  

7. Devem ser iniciados o mais precocemente possível juntamente 

com outras medidas de prolongamento da vida, como a 

quimioterapia e a radioterapia, e incluem todas as investigações 

necessárias para melhorar a compreensão e o manejo dos 

sintomas. 

 

3.4  O agravamento das complicações do câncer e/ou do seu 

tratamento: a necessidade do alívio da dor e aplicação de 

cuidados paliativos bucais 

 

Nos doentes com câncer de cabeça e pescoço, devido à natureza e a 

gravidade da doença, os conceitos de cuidados paliativos são desafiadores, 

pois a radioterapia paliativa é suficiente para produzir regressão do tumor e 

aliviar sintomas. Entretanto, também causa mucosite e xerostomia, dentre 

outras anormalidades que afetam particularmente a cavidade bucal; e a 
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intervenção cirúrgica é acompanhada por significante desfiguração e perdas 

funcionais (Sweeney, Bagg, 1995; Forbes, 1997; Paunovich et al., 2000). 

As complicações do câncer de boca e de seu tratamento já são bem 

conhecidas, entretanto nos doentes com doença avançada elas podem 

tomar dimensões exageradas (Siqueira et al., 2009a). 

Pacientes em cuidados paliativos apresentam sérias restrições 

funcionais e grande comprometimento das funções bucais, particularmente 

quando a doença atinge a cavidade bucal, como no câncer de cabeça e 

pescoço. Nessa condição, os sintomas habituais agravam-se e nem sempre 

são curáveis, necessitando de atenção e cuidados especiais (Jales, 

Siqueira, 2009). Os sintomas bucais mais frequentes são: a dor, disfagia, 

sangramento, trismo, feridas tumorais, infecções oportunistas, babação, 

xerostomia, desnutrição, desidratação, anorexia, caquexia e a desfiguração 

(Aird et al., 1983; Sakai et al., 1992; Price et al., 2009; Lin et al., 2011). As 

secreções em doentes traqueostomizados comprometem a comunicação 

verbal causando disfunção bucal e sofrimento (Lovel, 2000; Wiseman, 2000; 

Bjordal et al., 2001; Ledeboer et al., 2008). 

Em casos de câncer de boca avançado, a dor, ulceração, 

sangramento e o trismo são os sintomas mais importantes (Narayanan, 

1988). 

Portanto, é fundamental identificar os diversos estádios da doença, a 

extensão da lesão, o resultado dos tratamentos realizados e a possibilidade 

de cura, para se fazer a correta indicação dos cuidados paliativos (Lapeer, 

1990; Chiodo et al., 1998). Sabe-se que o diagnóstico precoce é 
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fundamental para o prognóstico do doente, portanto, infelizmente nem 

sempre os doentes são diagnosticados nas fases iniciais da doença 

(Siqueira et al., 2009b).  

 

3.4.1  Xerostomia 

 

A xerostomia é definida como a sensação subjetiva de boca seca 

resultante da redução do fluxo salivar (Spolidório, 2001; Amerogen et al., 

2003). A secura bucal acomete 75% dos doentes com câncer de cabeça e 

pescoço (Samarawickrama, 2002) e 60% dos adultos e crianças submetidos 

à radioterapia na região de cabeça e pescoço (Porter et al., 2010).  

A xerostomia, dependendo do regime, surge na primeira semana de 

radioterapia convencional, decrescendo o fluxo salivar de 50 a 60%, e 20% 

depois de cinco a seis semanas; a secreção salivar pode continuar a 

diminuir durante vários meses após a conclusão da radioterapia 

convencional, sendo observado ao longo dos próximos 12 a 60 meses 

(Braam et al., 2005). A saliva torna-se espessa, o pH cai e a quantidade de 

sedimentos salivares aumenta (Chambers et al., 2008). 

A disfunção inicial da glândula salivar ocasiona a perda do controle 

autonômico, edema, degeneração e necrose das células acinares, fibrose e 

atrofia dos lóbulos das glândulas (Konings et al., 2005). 

Clinicamente, a mucosa torna-se ressecada, eritematosa, atrófica e 

ulcerada. A língua pode apresentar fissuras, eritema e/ou atrofia das papilas 

filiformes. O paciente pode queixar-se de ardor, necessidade frequente de 
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ingerir água, disfagia, aversão por alimentos secos (Sweeney et al., 1998), 

disartria, disgeusia, secura e ardência na mucosa bucal (Jham et al., 2008).  

Como consequência da perda da capacidade protetora da saliva, os 

doentes são mais susceptíveis à doença periodontal, cáries rampantes, 

abrasão, atrição, erosão (Haveman, 2004), dificuldades mastigatória, da 

deglutição e da fala, uso de próteses, disgeusia, infecções fúngicas, 

bacterianas e virais (Paunovich et al., 2000; Andrews, Griffiths, 2001), 

sialodenite supurativa (Jham et al., 2008), disfunção esofágica, 

comprometimento nutricional, intolerância a medicações, glossite, queilite 

angular, halitose e lesões mucosas (Haveman, 2004).  

O tratamento da xerostomia é puramente sintomático. As 

recomendações incluem higiene bucal diária com creme dental com alto teor 

de flúor; bochechos fluoretados para doentes que apresentam dentes 

naturais; hidratação da boca com água em pequenos goles, borrifos de água 

ou saliva artificial, lubrificação dos lábios e orientação quanto à ingestão de 

líquidos (Sweeney, Bagg, 1995; Paunovich et al., 2000).  No entanto, deve-

se evitar o uso de creme dental e de outros produtos que contenham lauril 

sulfato de sódio para não irritar a mucosa bucal (Meurman, Gronroos, 2010). 

Os doentes com xerostomia devem ser orientados a evitar o consumo 

de alimentos picantes, condimentados, açucarados, álcool e fumo para evitar 

lesões na mucosa desprotegida (Cerchietti et al., 2003).  

Para o alívio do desconforto bucal, existe uma grande variedade de 

agentes umectantes da boca, os chamados substitutos salivares, 

normalmente a base de carboximetilcelulose, géis hidratantes e bochechos 
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com eficácia variada no alívio de sintomas, na melhora da função bucal e da 

qualidade de vida (Hahnel et al., 2009).  

Outros tipos de lubrificantes podem ser necessários para hidratar os 

lábios e mantê-los intactos, dentre eles estão a vaselina ou óleo mineral 

(Andrews, Griffiths, 2001). 

As substâncias sialogogas, como gomas de mascar sem açúcar, 

tabletes de ácido ascórbico e ácido málico causam uma redução transitória 

no efeito da xerostomia (Visvanathan, Nix, 2009). Outros medicamentos com 

efeito colinérgico, como betanecol e a cevimelina também são citados, 

porém seus efeitos dependem do grau de xerostomia e da função residual 

da glândula salivar (Chambers et al., 2007). Outros métodos citados, como 

tratamento são: acupuntura, hipnose e oxigenação hiperbárica, contudo 

necessitam de mais estudos clínicos (Porter et al., 2010). 

 

3.4.2  Babação 

 

A babação é definida como o extravasamento salivar além da 

margem do lábio inferior (Hockstein et al., 2004). Isto ocorre devido à 

disfunção no mecanismo de deglutição, resultando em acúmulo excessivo 

da saliva na porção anterior da cavidade bucal e na perda não intencional da 

mesma (Olsen, Sjögren, 1999; Meningaud et al., 2006).  

Sua etiologia está ligada a hipersecreção salivar, disfunção 

neuromuscular, sensitiva e anatômica (Hockstein et al., 2004).  



Revisão de Literatura  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

23

Nos doentes com câncer avançado de cabeça e pescoço não se 

constitui uma sialorréia, pois esta advém da dor, disfagia, perda da 

sensibilidade, deformidade da cavidade bucal e da língua provocados pelo 

crescimento tumoral ou pela terapia oncológica (Olsen, Sjögren, 1999). Pode 

ser observada particularmente nos tumores da base de língua, pela 

infiltração tumoral, em grandes ressecções de orofaringe (Talmi et al., 1988) 

e através de fístulas faringocutâneas pós-cirurgias faringolaringeanas 

(Marchese et al., 2008). 

A babação apresenta complicações físicas e psicológicas. Dentre as 

complicações físicas destacam-se as dificuldades com a fala, mastigação, 

rachaduras peribucais, as infecções secundárias, o mau odor, a 

desidratação e o grande risco de pneumonias aspirativas. Dentre as 

complicações psicológicas estão o constrangimento e o isolamento social 

(Hockstein et al., 2004; Meningaud et al., 2006). 

Terapia medicamentosa, radioterapia e técnicas cirúrgicas são 

recomendadas para controlar a babação; dentre as terapias 

medicamentosas, as drogas anticolinérgicas, como a atropina, o glicopirolato 

e a escopolamina emplastro são eficazes no bloqueio da ação 

parassimpática nas glândulas salivares (Hockstein et al., 2004). Nos doentes 

com limitada expectativa de vida, dependendo do quadro clínico e da 

gravidade do problema, abordagens mais agressivas podem ser 

consideradas, como a radioterapia, religação glandular, excisão e a 

neurectomia glandular (Ellies et al., 2003; Meningaud et al., 2006). 
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3.4.3  Infecções oportunistas 

 

Doentes com câncer avançado são susceptíveis a infecções 

oportunistas na cavidade bucal e na orofaringe devido à diminuição do fluxo 

salivar aliada à imunossupressão provocada pelo tratamento oncológico ou 

pelo estado debilitante dos doentes (Oude et al., 2004).  

A candidíase bucal pode ser pseudomembranosa, atrófica ou 

eritematosa e, menos comumente, hipertrófica (Sweeney, Bagg, 2000). Esta 

última deve ser investigada quando doentes xerostômicos queixam-se de 

ardência na boca ou na língua (Haveman et al., 2004). Nas comissuras 

labiais causa fissuras, a queilite angular (Sweeney et al., 1998; Hummel et 

al., 1999) que podem ser complicadas pelo diabetes mellitus, uso de 

próteses dentárias, cigarro e infecção sobreposta por Staphylococcus aureus 

(Neville et al., 2002).  

O principal agente etiológico é a Candida albicans que pode isolada 

em cerca de 80% dos doentes com câncer avançado (Wiseman, 2006; 

Davies et al., 2008), em 67,9% nos xerostômicos; e em 58% dos doentes 

com hipossalivação (Haveman et al., 2004). 

O diagnóstico clínico pode ser confirmado com a realização do exame 

de esfregaço com coloração de Gram, preparo de hidróxido de potássio e 

cultura para pesquisa de fungos, principalmente na forma 

pseudomembranosa (Haveman et al., 2004). 

Sweeney e Bagg (1995), Siqueira et al. (2003) e Redding et al. (2004) 

destacaram a melhoria das medidas de higiene bucal, juntamente com a 
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adequada prescrição de antifúngicos sistêmicos e/ou tópicos para o 

tratamento da candidíase bucal. Em adição, as próteses dentárias devem 

ser bem limpas, pois funcionam como reservatório para esta infecção.  

A candidíase bucal pode ser controlada topicamente com a realização 

de bochechos de solução salina de peróxido de hidrogênio e uso de 

medicações tópicas antifúngicas, como a nistatina (200.000-400.000UI); o 

tratamento é realizado por duas semanas, mas para casos refratários, 

cetoconazol sistêmico 200mg, diariamente, por no mínimo duas semanas, é 

recomendado (Fischman, 1983). 

 

3.4.4  Trismo 

 

Trismo é definido como a grave restrição da abertura bucal, com 

frequência e gravidade impreditível, comum em doentes que receberam 

radioterapia na articulação temporomandibular (ATM) e/ou nos músculos 

masseteres e pterigóideos (Goldstein et al., 1999). Em casos de câncer de 

cabeça e pescoço, observa-se que doses curativas de radioterapia resultam 

em uma porcentagem variável de trismo (5% a 38%) (Dijkstra et al., 2007). 

Para Ozyar et al. (2005) o trismo é um indicativo de tumor primário 

avançado, sendo mais observado em doentes com câncer de nasofaringe 

avançado. 

Dijkstra et al. (2007) citaram que o trismo pode resultar de infiltração 

tumoral na musculatura pterigóidea ou da presença de tecido cicatricial, 

resultante de cirurgia ou radioterapia. 
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Durante a radioterapia, a ATM e os músculos da mastigação ficam 

expostos ao feixe primário da irradiação na região de cabeça e pescoço 

ocasionando fibrose gradual da musculatura mastigatória (Siqueira et al., 

2001; Huber, Terezhalmy, 2003). No período de três a seis meses após a 

radioterapia (Louise Kent et al., 2008), este fato ocorre devido a capacidade 

mitótica das células musculares é menor que a das células epiteliais 

(Harrison et al., 2003).  A progressão da fibrose muscular é responsável por 

2-4% da perda da abertura interincisiva por mês, durante os nove meses 

seguintes (Vissink et al., 2003). 

O primeiro sinal de trismo é a contração dos músculos mastigatórios 

resultando numa limitação de 10 a 15 mm ou menos (Whitmyer et al.,1997) o 

que dificulta a higiene bucal e os procedimentos dentários (Souza; Barbosa, 

1991). Além disso, ocorre fibrose da submucosa e dos tecidos moles 

manifestando-se como palidez, adelgaçamento e perda da amplitude dos 

movimentos mandibulares (Cooper et al., 1995) 

Dijkstra et al. (2004) citaram estudos com o uso de eletroterapia por 

microcorrente, uso do aparelho de Therabite e injeção de pentoxifilina. A 

pentoxifilina tem atividade imunomodulatória que media as reações 

fibrogênicas após a radiação de cabeça e pescoço (Nieder et al., 2005), e 

promove um aumento significante na abertura bucal em doentes com trismo, 

decorrente de radioterapia para tratamento de câncer de cabeça e pescoço, 

principalmente nos casos refratários a terapias de exercícios (Dijkstra et al., 

2007).  
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3.4.5  Feridas tumorais 
 

Estima-se que 5 a 10% dos doentes oncológicos são acometidos por 

feridas tumorais, em decorrência do tumor primário ou dos tumores 

metastáticos (Baxendale-Cox, 1999; Haisfield-Wolfe, Rund, 2002; Seaman, 

2006), podendo acometer a pele ou a mucosa cavidade bucal dos pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço.   

As feridas com invasão local, inicialmente, manifestam-se como 

endurecimento, vermelhidão, calor e/ou sensibilidade, e com a evolução da 

doença, os tecidos são destruídos, resultando em ulcerações (Wilson, 2005). 

Entretanto, nas feridas metastáticas, as células tumorais deslocam-se 

do sítio primário, através da corrente sanguínea e/ou linfática para órgãos 

distantes ou para pele (Wilson, 2005). Estas lesões, inicialmente, podem 

apresentar-se como nódulos bem demarcados, com tamanho, consistência e 

coloração variáveis, geralmente indolores podendo ulcerar e se tornar 

dolorosas, com a evolução da doença (Seaman, 2006).  

O crescimento de uma ferida vegetante envolve um processo 

proliferativo e ulcerativo que podem ocorrer isoladamente ou 

concomitantemente, formando, primeiramente, uma ferida nodular em forma 

de couve-flor, e em seguida uma ferida em forma de cratera (Grocott, 2000). 

Ambas as lesões, sejam tumores locais ou metastáticos sofrem 

alterações vasculares e linfáticas o que levam ao edema, exsudato e 

necrose tecidual (Grocott, Cowley, 2001).  Como resultado, as lesões podem 

se tornar vegetantes, infectadas por fungos ou tornam-se ulceradas e 
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erosivas (Grocott, 1995b; Haisfield-Wolfe, Rund, 2002), com o leito variando 

de pálido a rosa (Clark, 2002). 

A perda da vascularização nas feridas tumorais causa a necrose 

tecidual, tornando estas feridas friáveis propiciando ambiente ideal para o 

crescimento de bactérias anaeróbias, exsudato e odor fétido (Firmino, 2005; 

Grocott, Cowley, 2001). 

As complicações decorrentes do avanço tumoral são: dor, infecção, 

irritação e edema, decorrentes da dificuldade de drenagem capilar e linfática 

(Grocott, Cowley, 2001). 

A dor proveniente das feridas tumorais, referida pelos doentes, 

depende de inúmeros fatores como: localização da ferida, profundidade de 

invasão, dano tecidual, envolvimento nervoso e experiência dolorosa 

(Naylor, 2003). 

Como consequência disto, a completa cicatrização não pode ser 

alcançada, tanto pela evolução da doença como por não responder ao 

tratamento preconizado, estando assim indicadas medidas paliativas 

adjuvantes para alívio dos sintomas (Price, Harding, 2004). 

Os cuidados às feridas tumorais são direcionados ao controle da 

infecção, odor, manejo do exsudato e proteção da pele, minimizando o 

sangramento, reduzindo a dor, através de um curativo confortável, funcional 

e estético (Grocott, Cowley, 2001; Naylor, 2001; Clark, 2002; McDonald, 

Lesage, 2006), visando à limpeza criteriosa e desbridamento da colonização 

bacteriana local, com o uso de soluções antissépticas locais (Bates-Jensen 

et al., 2001).   
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A limpeza da ferida reduz o odor através da remoção de debris 

necróticos e diminuição da contagem bacteriana (Seaman, 2006), através da 

irrigação ou gaze embebida em água potável (Agency for Healthcare Policy 

and Research, 1994); em soro fisiológico 0,9% (Firmino, 2005); em peróxido 

de hidrogênio; em ácido acético (Van Leeuwen et al., 2000), em hipoclorito 

de sódio a 0,25%; em clorexidina a 4% ou a 1%, ou em iodopovidine 

(Agency for Healthcare Policy and Research, 1994; Nash et al., 1999; 

Naylor, 2003; Piggin, 2003).  

Para controle do odor e do exsudato podem ser usados espumas, 

hidrogéis, hidrocolóides, alginatos, copolímeros de amido e compressas de 

gaze (Seaman, 2006).  

O uso do mel tem sido relatado para o cuidado paliativo de feridas, 

por liberar peróxido de hidrogênio em baixa concentração, o qual inibe o 

crescimento bacteriano e desbrida o ferimento (Mcdonald, Lesage, 2006). 

Gazes vaselinadas podem ser utilizadas sobre o leito da ferida, como 

curativos primários, seguida de gazes não vaselinadas para conter a 

drenagem; devem ser trocados uma a duas vezes ao dia, dependendo do 

odor e exsudato apresentado; a pele ao redor da ferida deve ser protegida, 

devido sua fragilidade (Seaman, 2002). 

O desbridamento pode ser utilizado como tratamento para reduzir a 

dor local pela eliminação de tecidos necróticos e bactérias; ao entanto, não é 

recomendado o desbridamento das feridas malignas por causa do risco de 

sangramento e de isquemia arterial devido ao ressecamento e baixo 

potencial de granulação (Fonder et al., 2008). 
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O uso sistêmico de analgésicos deve ser considerado antes da troca 

de cada curativo, por ter efeito rápido e curta duração (Sawynok, 2003). No 

entanto, para o controle da dor periférica relacionada a procedimentos, a 

lidocaína ou a benzocaína tópica podem ser úteis, principalmente, se 

aplicadas logo após a remoção do curativo, proporcionando analgesia 

adequada (Sawynok, 2003). 

Vários agentes tópicos têm se mostrado promissores no controle da 

dor proveniente das feridas tumorais, dentre eles os opióides, os quais 

bloqueiam os receptores opióides periféricos (Sawynok, 2003). Além destes, 

formulações tópicas a base de lidocaína a 2,75% com óxido de zinco 

(Alvarez et al., 2007); o emplastro de lidocaína; a morfina, o gel de morfina 

0,08% (Krajnik, Zbigniew, 1997) e o ibuprofeno, incorporados a curativos 

não-adesivos de espuma, tem sido relatados no controle da dor (Evans, 

Gray, 2005).  

Zeppetella et al. (2003) estudaram a aplicação tópica da morfina em 

uma proporção de 10mg/1mL em 8g de gel, uma vez ao dia, e observaram 

redução significativa da dor.  

A proteção da pele e das bordas da ferida tumoral pode ser realizada 

com pomada à base de óxido de zinco, alginato de cálcio, hidrogéis e 

curativos de espuma que na prática mostra-se efetiva como técnica de 

analgesia (Firmino, 2005; World Union of Wound Healing Societies, 2007). 

As terapias adjuvantes para feridas neoplásicas são a cirurgia, 

radioterapia, terapia hormonal e a quimioterapia, as quais reduzem o tumor e 

a dor (Grocott, 2007).  
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Quando os doentes portadores de feridas tumorais recebem a 

orientação especializada, em relação ao cuidado da ferida, eles apresentam 

menos dor, odor, melhor qualidade de sono, aumento da autoconfiança e 

menor constrangimento social (Lo et al., 2008). 

A seleção correta de um agente de limpeza e de um curativo nos 

doentes com feridas neoplásicas vegetantes constitui um desafio, pois eles 

apresentam grave deformidade, em virtude da grande quantidade de 

exsudato de úlceras, do desnudamento da pele, das fistulas e da necrose 

(Grocott, 2007; Chrisman, 2010). 

 

3.4.6  Odor/Halitose 

 

O odor torna-se o sintoma mais desagradável das feridas neoplásicas 

vegetantes, além de causar enojo e isolamento social do doente (Schulz, 

2002). Isto é devido à oclusão dos vasos sanguíneos e pressão causada 

pelo crescimento tumoral, que provocam hipóxia tecidual, promovendo a 

liberação de ácidos voláteis pelas bactérias aeróbias e anaeróbias, 

produzindo odor característico (Poletti et al., 2002). 

A medicação padrão para o controle do odor proveniente das feridas 

neoplásicas vegetantes cutâneas é o metronidazol, por ter amplo espectro 

de ação nas bactérias anaeróbias. Pode ser utilizado sob a forma de pó, 

solução, gel e creme (Grocott, 2007). 

Na forma de pó, o qual é obtido através de comprimidos de 500mg 

macerados diretamente sobre a ferida e utilizado por um período de sete 
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dias (Institute for Clinical Systems Improvement, 2007). Em solução, a 0,5% 

ou a 1%, obtida através de comprimidos macerados em água destilada, 

pode ser utilizada para irrigação da ferida ou embebição em gaze (Finlay et 

al., 1996).  

O metronidazol pode ser utilizado ainda macerado para feridas intra-

bucais, sob a seguinte manipulação: comprimidos de 250mg de metronidazol 

diluídos na proporção de um comprimido para 50mL de água potável ou soro 

fisiológico, e acrescentar duas colheres de sopa de sulfadiazina de prata a 

1% e uma colher de óleo mineral (Firmino, 2005).  

Sob a forma de gel, o metronidazol pode ser utilizado em uma 

concentração variando de 0,75% a 0,8% (Kalinski et al., 2005). Poteete 

(1993) mostrou que o metronidazol, sob a forma de gel a 0,75%, controle de 

84% da população anaeróbica de feridas neoplásicas vegetante.  

O metronidazol em creme, na concentração a 1%, pode ser aplicado 

diretamente sobre a ferida uma a duas vezes ao dia ou em conjunto com o 

alginato de cálcio ou espuma (Kalinski et al., 2005).  

O uso sistêmico de metronidazol tem sido relatado, porém seu uso 

contínuo por esta via leva a rápida intolerância gástrica (Ashford et al., 

1980). O carvão ativado tem sido estudado, e age absorvendo o exsudato 

tumoral e os gases liberados pelos microorganismos, controlando o odor 

(Poletti et al., 2002).  

Diante do exposto, poucas evidências são encontradas na literatura a 

cerca dos cuidados relativos às feridas neoplásicas vegetantes, em 

decorrência da falta de pesquisa na área (O’Meara et al., 2010).  
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3.4.7  Sangramento 

 

O sangramento pode se manifestar na cavidade bucal como 

petéquias, equimoses, púrpuras ou franca hemorragia, podendo ser 

espontâneos ou precipitados por traumatismo ou doença pré-existente; 

doentes com trombocitopenia, doença periodontal, mobilidade dentária, 

técnicas traumáticas de higiene bucal, restaurações ásperas, dentes 

fraturados são mais susceptíveis a episódios de sangramento (Mealey et al., 

1994).  

O sangramento é uma complicação comum em doentes com câncer 

avançado de cabeça e pescoço, geralmente causado por rupturas dos 

principais vasos do tumor, em decorrência dos tratamentos ou por 

traumatismo, durante a remoção de curativos (Poletti et al., 2002). 

A abundância de capilares friáveis e a presença de coagulopatias, 

relacionadas à doença e aos tratamentos oncológicos, resultam em lesões 

malignas cutâneas sangrantes ao mínimo toque (Gagnon et al., 1998).  

Para controle do sangramento bucal podem ser realizados bochechos 

com ácido aminocapróico (Epsilon®) (Rosenberg, 1990) ou aplicação de 

dispositivos contendo agentes anticoagulantes nos tecidos bucais, como 

Gelfoam®, Surgicel® (Semba et al., 1994). 

Higiene com gaze, cotonetes ou esponjas embebidas em solução de 

clorexidina, salina ou bicarbonato de sódio são menos traumáticas e 

removem efetivamente resíduos alimentares (Naylor, Terezhalmy, 1988).  
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Em feridas malignas cutâneas, a melhor intervenção para o 

sangramento é a prevenção, através da delicada remoção dos curativos, do 

uso de curativos não aderentes e de produtos umectantes; quando os 

curativos aderirem às feridas, devem ser umedecidos com solução de soro 

fisiológico para minimizar o trauma, já em caso de sangramento, deve-se 

realizar pressão local por dez a 15 minutos ou aplicação local de gelo 

(Seaman, 2006).  

Caso essas medidas sejam ineficazes pode-se lançar mão de 

agentes hemostáticos tópicos, como o alginato de cálcio que é derivado de 

algas ricas em cálcio que ativam a coagulação (Poletti et al., 2002), bem 

como o uso de gaze embebida em adrenalina 1:1000 (1mg/1mL) (Collier, 

1997; Grocott, 1995a; Grocott, 1999), sucralfato em pasta (1g de sucralfato 

em 5mL de água potável), nitrato de prata (Coldwell, Sewell, 2005), gelatina 

absorvível (Gelfoam®, Pfizer), tromboplastina ou nitrato de prata em 

concentração de 0,5 a 1,0% (McDonald, Lesage, 2006) e o colágeno 

(Helistat®, LifeSciences Integra, Plainsboro) (Pereira, Phan, 2004). 

Outras técnicas hemostáticas também podem ser utilizadas como a 

ligação, cauterização ou embolização das artérias que irrigam o tumor, os 

antifibrinolíticos, radioterapia (Barton, Parslow, 2001), quimioterapia e a 

cirurgia podem ser utilizados para se obter hemostasia, se compatível com 

as metas de cuidados paliativos propostas para estes doentes (Murakami et 

al., 2001).  
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3.4.8  Dor: causas do agravamento e tratamento   

 

O Consenso de Dor Oncológica, realizado no Brasil, (Caponero, Melo, 

2002) cita que em oncologia clínica, os cuidados paliativos objetivam o 

seguimento contínuo dos sinais de longa duração e dos sintomas causados 

pelo câncer e seu tratamento. 

A dor é uma das principais queixas de doentes com câncer em todas 

as fases da doença (Bonica, 1985; Portenoy, 1989). No Brasil, a prevalência 

da dor no câncer é de aproximadamente 62% a 90%, dependendo da fase 

da doença; podendo estar presente em 60% a 90% dos pacientes com 

câncer avançado (Folley, Macaluso, 1992; Pimenta, 1995; Pimenta et al., 

1997; Instituto Nacional do Câncer, 2001). Infelizmente, mais de 60% destes 

pacientes tem sua dor tratada inadequadamente (Pimenta, 1995). 

Cerca de 50 a 92% dos pacientes apresentam dor diretamente 

relacionada ao câncer, entre os demais pacientes, 12 a 29% apresentam dor 

indiretamente relacionada ao câncer, e 5% a 20% ao tratamento 

antineoplásico (Instituto Nacional do Câncer, 2001). 

A prevalência e a intensidade da dor no câncer variam de acordo com 

a localização do tumor, com a presença de metástases e com o estágio de 

evolução da neoplasia (Pimenta et al.,1997). A dor no câncer pode ser: 

sintoma inicial da doença (Marshall, Mahanna, 1997; Cuffari et al., 2006), 

decorrer do câncer em tratamento ou das seqüelas do seu tratamento (Lema 

et al.,  2010); ou indicar estágio avançado da lesão (Siqueira et al., 2001).  
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Cuffari et al. (2006) apresentaram estudo retrospectivo, em amostra 

de 1400 pacientes com câncer de boca. Observaram que cerca de 20% dos 

pacientes procuraram atendimento devido às queixas de dor em diferentes 

regiões da boca, sendo 12 tipos diferentes de queixas. A localização da dor 

dependia da região acometida e do estágio do tumor, no entanto, a língua e 

o assoalho de boca foram regiões, mais relacionadas à presença de dor. 

Ainda que a dor estivesse presente nos estágios avançados da doença, em 

cerca de 10% dos pacientes, ela ocorreu nos estágios iniciais.  

Para Epstein et al. (1999) e Schoeller (2002) o envolvimento direto 

pelo tumor é a causa mais freqüente de dor no doente com câncer. Ocorre 

em 65% a 85% dos doentes que chegam aos serviços de oncologia, e o 

tratamento é a causa da dor em 15% a 25% dos doentes que são tratados 

com quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. 

Doentes com câncer avançado em cuidados paliativos apresentam 

dor como queixa principal, e esta não se associa a nenhum tipo de câncer 

específico (Minson et al., 2011), assim como não se associa com 

necessidades de cuidados especiais (Sandgren et al., 2010). Sua 

prevalência é em mais de 75% dos doentes, e através dos protocolos da 

OMS, é possível controlá-la em mais de 90% dos casos (Jeba et al., 2010). 

Em geral, a dor no câncer apresenta intensidade e frequência 

elevadas independentemente do diagnóstico tumoral, porém sua prevalência 

é maior em alguns tipos de câncer, dentre eles o de cabeça e pescoço que 

corresponde varia de 70% a 80% da população acometida (Sheed et al., 

1980; Ethunandan et al., 2005; van den Beuken-van Everdingen, 2007). 
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Nos casos de câncer de boca avançado, 80 a 90% desses doentes 

sofrem dor devido a controle inadequado (Connelly, Schmidt, 2004; Benoliel 

et al., 2007). A dor geralmente agrava-se com a ansiedade secundária à 

percepção do câncer de boca, como também pela idade, gênero e 

magnitude tumoral (Narayanan, 1988).  A presença de doenças locais como 

a cárie e a doença periodontal, ou complicações, como as doenças 

infecciosas também contribuem para a dor total destes doentes (Jales, 

Siqueira, 2009). 

Zereu et al. (1994) e Perry et al. (2003) observaram que a intensidade 

e a percepção da dor no doente com câncer são influenciadas por vários 

fatores psicológicos, entretanto, em doentes com doença avançada, estes 

fatores exercem ainda mais influência, pois agravam o sintoma.  

O controle farmacológico da dor baseia-se na Escala Analgésica da 

OMS, estando indicados, analgésicos, antiinflamatórios e drogas adjuvantes 

(Organização Mundial da Saúde, 1996; Guiblin, 2002). 

Nestes doentes, os cuidados locais podem ser benéficos, como o uso 

de colutórios analgésicos e antissépticos. Aguiar (2002) e Siqueira et al. 

(2003) citam a água fenicada a 2% pelo seu efeito antisséptico e analgésico 

tópico.  A morfina também pode ser utilizada sob a forma de bochechos a 

1,0%, 2,0% e a 5,0% com alívio significante da dor local (Cerchietti et al., 

2010; Saroja et al., 2010). 

É importante a realização de boa higiene bucal e o uso de 

analgésicos tópicos que permitam o controle periférico da dor, objetivando 

reduzir a dose de medicações sistêmicas, e de seus efeitos adversos, 
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conduzindo a melhora da qualidade de vida dos doentes (Epstein et al., 

2007). 

Kwong (2004) relata que o chá de camomila tem propriedades 

antiinflamatórias, antibacterianas e antifúngicas, proporcionando um efeito 

analgésico e calmante na mucosa bucal. 

Para o controle da dor em feridas abertas preconiza-se o uso de gel 

anestésico, como a lidocaína (Seaman, 1985).  

O laser terapêutico de baixa potência é outro recurso que pode ser útil 

no controle da dor local ou para auxiliar no processo cicatricial (Walsh, 

1997).  

 

3.4.9  Doenças bucais associadas 

 

A existência de doenças bucais, como raízes dentárias infectadas ou 

doença periodontal contribuem para o agravamento do estado de saúde 

desses doentes e para piora da dor e, em virtude disso, os cuidados 

paliativos visam minimizar as complicações bucais através da melhora da 

higiene bucal (White et al., 2003). 

A meta do cuidado bucal básico é a manutenção da saúde bucal, 

controle do biofilme dental, redução da irritação e do dano tecidual, 

manutenção da estabilidade tecidual e promoção do conforto (Epstein et al., 

2007). 

Para Paunovich et al. (2000), a capacidade do paciente de se cuidar 

deve ser avaliada, a fim de se desenvolver alternativas para melhorar a 
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escovação dental, como modificações nas escovas de dente, uso de 

escovas de dente elétricas, além de orientações ao cuidador; escovas de 

dente extra-macias são mais suaves aos tecidos bucais que as 

convencionais e devem ser usadas em associação aos cremes dentais sem 

lauril sulfato de sódio, para não estimular ou exacerbar a descamação da 

mucosa bucal (Kwong, 2004). 

A solução de clorexidina a 0,12% é indicada para doentes com 

comprometimento médico, predispostos a infecções bucais; doentes com 

longa estadia em hospitais (Houston et al., 2002), idoso ou paciente elegível 

para cuidados paliativos, a fim de prevenir infecções bucais e/ou sistêmicas 

(Solomon et al., 1995).  

Os antissépticos ou antimicrobianos bucais estão indicados para 

prevenção e tratamento de infecções, e podem ser usadas sob a forma de 

bochechos ou embebidas em gaze para a higiene bucal de doentes 

inconscientes, pelo menos seis vezes ao dia (Siqueira et al., 2003).  

Os doentes devem ser orientados a remover suas próteses à noite e 

deixá-las em solução antisséptica, como clorexidina a 0,12% por trinta 

minutos ou solução com cloro a 2% (5mL ou uma colher de chá de alvejante 

em 250mL ou um copo de água) (Siqueira et al., 2003; Haveman, 2004).  

A aplicação de adesivos na superfície da prótese está indicada, bem 

como o uso de lubrificantes à base de água, a fim de proporcionar a efetiva 

adesão da prótese à mucosa bucal, visto que a presença de xerostomia e a 

perda do volume facial podem causar diminuição da retenção da prótese 

(Sweeney et al., 1998; Paunovich et al., 2000; Siqueira et al., 2003). 
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Portanto, os cuidados com a saúde bucal são essenciais, visto que 

uma boca sem dor, livre de infecção e limpa facilita a manutenção do 

suporte nutricional, assim como proporciona uma qualidade de vida aos 

pacientes acometidos por essa enfermidade (Forbes, 1997; Paunovich et al., 

2000; Wilwert, 2003). 
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4.1  Desenho do estudo 

 

Para responder aos objetivos propostos foi realizado um ensaio 

clínico não-controlado, incluindo doentes com câncer avançado de cabeça e 

pescoço e que estavam em tratamento exclusivo nos cuidados paliativos.  

 

4.2  Local e período do estudo 

 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Cuidados Paliativos 

do Departamento de Clínica Médica e no Ambulatório do Grupo de Dor do 

Departamento de Anestesiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), no período 

compreendido entre setembro de 2006 a abril de 2009. 

 

4.3  Amostra de conveniência  

 

Foram avaliados consecutivamente 75 doentes com câncer avançado 

de cabeça e pescoço. Eles apresentaram média de idade de 61,6±11,6 

anos, a mediana de 61,0 (variou de 31 a 97 ) anos; quanto ao gênero, 82,7% 

(n=62) eram do gênero masculino e 17,3% (n=13) do feminino. A amostra 

final totalizou 40 doentes (Figura 1). 
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4.3.1  Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo doentes com idade maior ou igual a 18 

anos, com câncer de cabeça e pescoço confirmado através de análise 

anatómopatológica, em estágio avançado que estavam exclusivamente em 

cuidados paliativos e que consentiram participar da pesquisa mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 

Os critérios utilizados pela Equipe de Cuidados Paliativos para 

considerar doentes em cuidados paliativos foram os seguintes: apresentar 

expectativa de vida menor ou igual a seis meses, o paciente não ter aceito 

ou ter desistido dos tratamentos oncológicos convencionais, capacidade 

funcional baixa (capacidade funcional menor ou igual a 70), câncer 

inoperável ou a presença de doença metastática. 

 

4.3.2  Critérios de exclusão  

 

Foram excluídos do estudo os doentes que apresentavam 

incapacidades físicas, cognitivas ou transtornos mentais que impedissem ou 

dificultassem a realização da avaliação clínica orofacial, câncer de tireóide e 

doentes que se recusassem a participar do estudo. 
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Figura 1 - Fluxograma do estudo  

 

Excluídos (n= 23) 
♦ Não preenchiam critério de 

inclusão (n=8)   
♦ Não consentiram participar (n=2)
♦ Incapacidade funcional (n=6) 
♦Incapacidade cognitiva (n= 6) 
♦Transtornos mentais (n=1) 

Analisados (n=40) 
♦ Excluído da análise (neoplasia da glândula 
tireóide; neoplasia da pele do lábio e pálpebra) 
(n=2) 

1º seguimento (10) 
♦Perda de seguimento (óbito) (n=7) 
♦Intervenção descontinuada (não aderiram 
aos cuidados propostos) (n= 2) 
♦Incapacidade cognitiva (n=1) 
♦Permaneceram no estudo (n=42)  

ANÁLISE 

SEGUIMENTO 

RECRUTAMENTO 

Elegíveis (n=75) 
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4.4  Avaliação dos doentes 

 

Os doentes selecionados foram submetidos a uma avaliação 

padronizada realizada por cirurgião-dentista treinado e experiente nas áreas 

de câncer de cabeça e pescoço e de dor orofacial. 

 

4.4.1  Instrumentos de avaliação  

 

O protocolo aplicado consistiu de avaliação clínica sistemática das 

estruturas cervicais, cranianas, facial, dental e de outras estruturas bucais 

baseada em instrumentos de avaliação padronizados, avaliação da dor, uso 

de opióides, qualidade de vida, capacidade funcional, prognóstico e a 

descrição do tipo de tratamento odontológico dispensado a estes doentes 

(Siqueira et al., 2004).  

Foram utilizados no estudo os seguintes instrumentos:  

a.  Avaliação Odontológica através da Ficha Clínica da Equipe de Dor 

Orofacial/ATM - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (EDOF-HC) para identificação dos 

dados sócio-demográficos dos doentes e para determinar as 

características gerais da dor como: queixa, duração, localização, 

frequência, intensidade, fator inicial, tratamentos realizados, tipo de 

dor, fatores de melhora e de piora, presença freqüente de otalgia e/ 

ou cefaléia, dores generalizadas no corpo e presença de 

morbidades associadas (Siqueira, Teixeira, 2001) (Anexo A); 
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b.  Avaliação da intensidade de dor pela Escala Visual Analógica (EVA) 

que consiste de uma reta de 10cm em cujas extremidades constam 

as palavras sem dor (0) e pior dor imaginável (10). O paciente 

assinala na reta o ponto que representa a intensidade da sua dor 

(Anexo A); 

c.  Avaliação periodontal, através do índice gengival, para avaliação 

das alterações da forma e contorno dos tecidos periodontais 

(Silness, Löe, 1964) (Anexo B); avaliação quanto à presença de 

cálculo dentário; avaliação da mobilidade dentária (grau I: 

mobilidade da coroa dentária de 0,2 – 1mm no sentido horizontal; 

grau II: mobilidade da coroa dentária excedendo 1 mm no sentido 

horizontal e grau III: mobilidade da coroa dentária nos sentidos 

vertical e horizontal (Nyman, Lindhe, 2005) (Anexo A); 

d.  Avaliação subjetiva da melhora dos sintomas e sinais associados à 

doença, após o tratamento odontológico através da Escala 

Numérica de Dor (END) que varia de zero a 100%, sendo 0% a 

ausência de melhora e 100% a melhora total. A pergunta realizada 

foi à seguinte: “Quanto o Sr (a). acha que melhorou após o 

tratamento odontológico recebido?” (Fabri et al., 2009) (Anexo A); 

e.  Avaliação e classificação do odor presente nas feridas neoplásicas: 

Grau I= odor sentido ao abrir o curativo; Grau II= odor sentido sem 

abrir o curativo e Grau III= odor fétido e nauseante (Firmino, 2005) 

(Anexo A); 
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f.  Avaliação do edema lingual em: leve, com discreto aumento de 

volume lingual; moderado, cujo aumento de volume lingual é de 1 a 

2cm de espessura e intenso, cujo aumento de volume lingual é 

acima de 2,5cm podendo causar exteriorização ou protrusão lingual 

(Anexo A); 

g.  Avaliação da Condição de Saúde bucal através do Índice CPO-D, 

para avaliação das condições dentais do doente, sendo que as 

siglas significam: C=cariados, P=perdidos, O=obturados e D=dentes 

(World Health Organization, 1997) (Anexo B); 

h.  Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington 

(UW-QOL, versão 4.0) versão validada para o português.  Avalia os 

aspectos mais importantes para o doente nos últimos sete dias. 

Consta de 12 domínios ou questões relacionadas às funções 

específicas da região da cabeça e do pescoço (aparência, 

mastigação, deglutição, fala, ombro, paladar, saliva), como também 

daquelas relacionadas à atividade, recreação, dor, humor e 

ansiedade; cada questão apresenta de três a cinco categorias de 

respostas com escore variando de 0 (pior) a 100 (melhor), além do 

escore total, que é a média dos doze domínios. Apresenta também 

uma questão que permite ao paciente classificar quais destes 

domínios são os mais importantes para ele (até três opções de 

resposta) e também é composto por três questões gerais sobre sua 

qualidade de vida global e relacionada à saúde. Além disso, é o 
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único com uma questão aberta para os doentes fazerem seus 

comentários (Vartanian et al., 2006b) (Anexo C);  

i.  Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky (Karnofsky 

Perfomance Scale - KPS), que é uma escala para avaliar a 

capacidade funcional “Perfomance Status” que acompanha a 

evolução clínica dos doentes. É pontuada de 0 a 100, incluindo 

desde o paciente moribundo ao assintomático: 80 a 100 pontos= o 

doente tem capacidade para desempenhar atividades da vida diária 

e trabalhar, e não necessita de cuidados especiais; 50 a 70 pontos= 

tem incapacidade para trabalhar, é capaz de ficar em casa e de dar 

conta da maioria das necessidades pessoais, e tem necessidade 

variável de assistência; 0 a 40 pontos= incapacidade para o auto-

cuidado, requer o equivalente a cuidado institucional ou hospitalar, e 

há progressão rápida da doença (Karnofsky et al., 1948) (Anexo D); 

j.  Palliative Prognostic Index (PPI), usado para estimar o prognóstico 

de doentes em fase terminal. É avaliado através de cinco itens: 

Escala de desempenho funcional de Karnofsky, apetite, edema, 

dispnéia de repouso e delirium; fornece um escore total da 

sobrevida média em dias. O escore total varia de 0 a 15 pontos. 

Quando os escores variam até menor ou igual a dois, estima-se 

uma sobrevida média de 90 dias; nos escores variando de maior 

que dois e menor ou igual a quatro, estima-se uma sobrevida de 60 
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dias; nos escores maiores que quatro estima-se uma sobrevida de 

12 dias (Morita, 1999) (Anexo E); 

k.  Dados sócio-demográficos, avaliação social, presença de 

morbidades, histórico da doença pregressa e atual do doente 

através do seu prontuário médico: localização, estadiamento 

(Instituto Nacional do Câncer, 2004b) e tipo histológico do tumor, 

primeira manifestação da doença, profissional que realizou o 

diagnóstico, tempo decorrido entre o diagnóstico e encaminhamento 

a clínica de cuidados paliativos, terapias oncológicas prévias 

(cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia sintomática somente), 

uso de outras vias de alimentação (sonda de gastrostomia ou sonda 

nasogástrica), presença de traqueostomia, dificuldades de fala e 

medicações em uso durante a avaliação inicial e tempo sobrevida 

após a inclusão no Ambulatório de Cuidados Paliativos. 
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4.5  Intervenções 

 

4.5.1  Protocolo de cuidados odontológicos para doentes com 

câncer avançado de cabeça e pescoço em cuidados 

paliativos 

 

Os doentes foram tratados de acordo com suas necessidades 

individuais através do fluxograma para tratamento odontológico (Figura 2). A 

partir da avaliação inicial do doente na qual foi estabelecido o diagnóstico, 

indicado a terapêutica e, se necessário, a prescrição de medicação por 

formulação personalizada (Anexo F, Quadro 1 e 2). Esta foi elaborada junto 

à farmácia magistral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo de acordo com a necessidade do doente, 

observando sua viabilidade e formas de apresentação.  Na ausência do 

produto específico ou de matéria-prima, foi realizada a adaptação de 

fórmulas de acordo com as matérias-primas disponíveis na Divisão de 

Farmácia do HCFMUSP após discussão e planejamento junto à 

farmacêutica da equipe de cuidados paliativos. 
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Figura 2 -  Fluxograma para o tratamento odontológico de doentes com 

câncer de cabeça e pescoço em cuidados paliativos    
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O tratamento utilizado constou de cuidados básicos de acordo com 

medidas preventivas, curativas e paliativas (Jales, Siqueira, 2009):  

1) Medidas preventivas: constou dos seguintes procedimentos.  

a. Demonstração de higiene bucal, tanto para os doentes como 

para os cuidadores, para realizar a limpeza da cavidade bucal e 

das feridas; doentes que tinham dentes naturais receberam 

orientações de escovação com a técnica de Fones, nela os 

dentes ficam cerrados e realizam-se movimentos circulares nas 

superfícies dentárias lisas e movimentos ântero-posteriores nas 

superfícies oclusais; nos doentes desdentados totais foi indicado 

o uso de gaze e bochechos com antisséptico bucal (água 

fenicada 2%), além da higiene das próteses. Os procedimentos 

foram realizados sempre após as refeições. Quanto às feridas 

tumorais, bucais ou extrabucais, foi indicado o uso de gaze 

embebida em soro fisiológico/antisséptico para a remoção de 

restos necróticos e resíduos; 

b. Proteção das feridas extrabucais com gaze e esparadrapo. 

Todos esses procedimentos foram demonstrados aos 

doentes/cuidadores.  

2) Medidas curativas, cujo objetivo foi de curar as doenças 

odontológicas; consistiram de procedimentos que visam eliminar 

doenças odontológicas.  

a. Tratamento de infecções oportunistas (candidíase bucal); 
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b. Tratamento odontológico para cárie e doença periodontal, 

remoção de superfícies pontiagudas dos dentes, ajuste e 

reembasamento, com condicionadores teciduais, de próteses 

desadaptadas. 

3) Medidas paliativas: consistiram de procedimentos para reduzir a dor 

e o desconforto e melhorar a qualidade de vida do doente.  

a. Controle da dor, do odor e secreção das feridas neoplásicas 

vegetantes através de soluções e pomadas tópicas analgésicas 

e antissépticas; 

b. Alívio do desconforto causado pela xerostomia através da 

hidratação local, saliva artificial e hidratante bucal sob a forma de 

gel; 

c. Orientação dietética para evitar alimentos cítricos, 

condimentados, picantes ou quentes, a fim de proteger a 

mucosa bucal ressecada. Todas essas orientações foram 

escritas aos doentes/cuidadores;  

O protocolo de cuidados odontológicos em síntese acima descrito foi 

aplicado e sua efetividade foi avaliada de acordo com os períodos abaixo 

descritos. 
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4.6  Períodos de avaliação 

 

A inclusão do doente ao estudo ocorreu no dia da sua inclusão ao 

ambulatório de cuidados paliativos. A avaliação odontológica foi realizada 

após a avaliação médica em dois períodos:  

a)  Pré-tratamento odontológico  

b)  Pós-tratamento odontológico: avaliação ocorreu no primeiro 

retorno após o tratamento odontológico. O intervalo de retorno 

variou entre os pacientes devido à sua condição clínica. 

Os instrumentos utilizados no estudo foram aplicados de acordo com 

os períodos de avaliação (Tabela 1).   

 
Tabela 1 -  Frequência da aplicação dos instrumentos utilizados no estudo 
 

Instrumentos 
Pré- 

tratamento 
odontológico  

Pós-
tratamento 

odontológico 
EDOF-HC X X 
EVA X X 
Avaliação periodontal X - 
END X X 
Avaliação do odor das feridas neoplásicas X X 
Avaliação do edema lingual X X 
Índice CPO-D X - 
UW-QOL X X 
KPS X X 
PPI X X 
Prontuário médico X X 
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4.7  Procedimento de coleta dos dados 

 

Os doentes que atenderam aos critérios de inclusão foram convidados 

a participar da pesquisa. 

 

4.7.1  Aspectos éticos 

 

Os doentes foram incluídos mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1) no período pré-tratamento 

odontológico. Este termo foi elaborado conforme o preconizado na resolução 

196/96 relativa às Diretrizes Éticas e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa em Seres Humanos (Conselho Nacional de Saúde, 1996), 

contendo informações sobre o objetivo e finalidades da pesquisa, direito de 

recusar a participar sem sofrer nenhum tipo de dano e a autorização para a 

realização da avaliação odontológica. O projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação e aprovação pela Comissão de Ética para análise de projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - CAPPesq sob o número 785/06 (Apêndices 2, 

3 e 4). 
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4.8  Análises dos dados  

 

Os dados foram armazenados e avaliados utilizando o programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 18.0 (SPSS, Inc., 

Chicago, IL, USA). 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para as variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação 

dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de médias, medianas e 

desvios-padrão. As variáveis classificatórias foram apresentadas 

descritivamente em tabelas contendo frequências absolutas (n) e relativas 

(%) (Rosner, 1994). 

Os domínios da qualidade de vida que não apresentaram distribuição 

normal foram representados como mediana 1º e 3º quartil. Para a 

comparação entre os períodos pré e pós-tratamento odontológico foi 

utilizado o teste dos Sinais de Wilcoxon. A média de todos os domínios 

apresentou distribuição normal, foi representada com média e desvio padrão 

e comparada com teste t de Student Pareado, assim como os escores PPI, 

EVA e KPS (Rosner, 1994).  

Para a análise das localizações tumorais foi realizada uma 

estratificação da amostra em três grupos, de acordo com a gravidade do 

tumor e comparadas através do teste de Mann-Whitney. As médias dos 

escores totais segundo a localização foram avaliadas com Análise de 

Variância (ANOVA). Para as variáveis que não apresentaram distribuição 

normal, avaliadas em duas ou mais classes, utilizou-se o teste de Kruskal-
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Wallis. Quando significante, utilizou-se o teste de Dunn para discriminar as 

diferenças entre as classes (Rosner, 1994). 

A correlação entre as variáveis que não apresentaram distribuição 

normal foi avaliada com o coeficiente de correlação de Spearman (Rosner, 

1994). 

A diferença entre os períodos pré e pós-tratamento odontológico dos 

domínios e o escore total da qualidade de vida foi classificada em melhora e 

piora/manteve.  

A concordância entre as variáveis classificatórias avaliadas nos 

momentos pré e pós-tratamento odontológico foram avaliadas com o teste 

de McNemar (Rosner, 1994). As questões gerais (QG) (A, B e C) foram 

comparadas através do teste dos Sinais de Wilcoxon (Rosner, 1994). 

Realizou-se análise univariada e multivariada da classe de 

piora/manteve da média de qualidade de vida utilizando-se regressão 

logística. As variáveis que apresentaram p<0,10, na análise univariada, 

foram utilizadas na análise multivariada com critério stepwise de seleção de 

variáveis preditoras (Rosner, 1994). 

Realizou-se análise univariada e multivariada da sobrevida utilizando-

se modelo de riscos proporcionais de Cox. As variáveis que apresentaram 

p<0,10, na análise univariada, foram utilizadas na análise multivariada com 

critério “stepwise” de seleção de variáveis preditoras. Representaram-se as 

curvas de sobrevida com o procedimento de Kaplan-Meier e comparação 

pelo teste de log-rank (Rosner, 1994). 
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Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes, exceto para as variáveis da análise univariada (p<0,10). 
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5.1  Caracterização da amostra 

 

5.1.1  Características sócio-demográficas da amostra  

 

Dos 40 doentes que preencheram os critérios de inclusão ao estudo, 

a idade média foi de 60,4±10,8 anos, mediana de 60,5 (variando de 38 a 79 

anos); 90,0% (n=36) eram do gênero masculino e 10,0% (n=4) eram do 

gênero feminino. Em relação ao estado civil, 62,5% (n=25) eram casados. 

Em relação à ocupação, 57,5% (n=23) eram aposentados. Em relação aos 

hábitos de vida, 75,0% (n=30) eram ex-tabagistas.  

As visitas de acompanhamento apresentaram uma mediana de 2,0 

(variou de 2 a 14) visitas e foram agendadas com intervalo mediano de 15,0 

(variou de 7 a 60) dias, conforme critério médico.  

O tempo médio de seguimento foi de 4,2±4,0 meses, com mediana de 

2,7 (variou de 9,0 dias a 16,8) meses (Tabela 2).  

 

… 
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Tabela 2 -  Características sócio-demográficas dos doentes (n = 40)  
 

Variável   

Idade (média + dp)  60,4±10,8 (anos) 
   

Feminino 10,0% (n=4) 
Gênero 

Masculino 90,0% (n=36) 
   

Casado 62,5% (n=25) 

Solteiro 17,5% (n=7) 

Divorciado 15,0% (n=6) 
Estado Civil 

Viúvo 5,0% (n=2) 
   

Aposentado 57,5% (n=23) 

Auxílio-doença 15,0% (n=6) 

Pedreiro 7,5% (n=3) 
Ocupação 

Outras 20,0% (n=8) 
   

Ex-tabagista 75,0% (n=30) 

Ex-etilista 62,5% (n=25) 

Associação** 52,5% (n=21) 

Tabagista 17,5% (n=7) 

Etilista 2,5% (n=1) 

Hábitos* 

Ausente 2,5% (n=1) 
   

Problemas sociais Presente 50,0% (n=20) 
   

Tempo de acompanhamento Média + Dp 4,2+4,0 (meses) 

(*) Não especificado no prontuário médico em 5,0% (n=2); (**) Associação de ex-
tabagista/ex-etilista 
 

 

Problemas sociais foram observados em 50,0% (n=20) da amostra, 

como alcoolismo em 60,0% (n=12), perda de vínculo familiar em 50,0% 

(n=10), problemas de ordem financeira em 20,0% (n=4), problemas de 
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relacionamento em 15,0% (n=3), dificuldade no cuidado em 10,0% (n=2), 

uso de drogas em 5,0% (n=1) e isolamento social em 5,0% (n=1). 

 

5.1.2  Características do tumor e história pregressa da doença 

 

As primeiras manifestações da doença mais comumente relatadas no 

momento do diagnóstico foram: dor em 55,0% (n=22), ferida em 20,0% 

(n=8), disfonia em 10,0% (n=4), nódulo em 10,0% (n=4), mancha em 5,0% 

(n=2), tosse em 2,5% (n=1), prurido em 2,5% (n=1), dispnéia em 2,5% (n=1), 

alteração do globo ocular em 2,5% (n=1) e não souberam informar 5,0% 

(n=2). Cerca de 15,0% (n=6) dos doentes apresentaram duas manifestações 

iniciais. 

O diagnóstico da doença foi realizado por: cirurgião de cabeça e 

pescoço em 45,0% (n=18) dos doentes, cirurgião dentista em 20,0% (n=8), 

otorrinolaringologista em 15,0% (n=6), cirurgião geral em 12,5% (n=5), 

neurologista em 2,5% (n=1) e não souberam informar em 5,0% (n=2) dos 

doentes. 

O tipo histológico predominante em 100,0% (n=40) da amostra foi o 

carcinoma, sendo 97,5% (n=39) espinocelulares e 2,5% (n=1) adenóide 

cístico.  
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A localização tumoral está descrita na Tabela 3; 27,5% (n=11) dos 

doentes não apresentavam estadiamento tumoral de acordo com a 

Classificação de Tumores Malignos (TNM) (Instituto Nacional do Câncer, 

2004b). 

 
 

Tabela 3 -  Distribuição dos doentes segundo localização e estadiamento 
tumoral de acordo com o prontuário médico (n=40)  

 
Localização tumoral* n % Estadiamento n % 

Orofaringe 26 65,0 T4 26 89,6 

Lábios e cavidade bucal 14 35,0 T3 2 6,9 

Laringe 11 27,5 TX 1 3,4 

Hipofaringe 6 15,0 N3 6 20,7 

Nasofaringe 4 10,0 N2 13 44,8 

Rinofaringe 2 5,0 N1 5 17,2 

Glândula salivar 2 5,0 N0 4 13,8 

Cavidade Nasal 1 2,5    

Seios maxilares 1 2,5    

(*) Padronização da localização tumoral de acordo com o TNM: Classificação de Tumores 
Malignos 
 

 

 Quanto à localização do tumor, 42,5% (n=17) apresentavam somente 

uma localização, 40,0% (n=16) apresentavam duas, 12,5% (n=5) 

apresentavam três e 5,0% (n=2) apresentavam quatro localizações tumorais. 

Metástases estavam presentes em 52,5% (n=21) dos doentes, sendo 

que 17,5% (n=7) eram pulmonares, 2,5% (n=1) eram hepáticas, 20,0% (n=8) 

eram cervicais e 12,5% (n=5) eram ósseas. Recidiva tumoral foi encontrada 

em 22,5% (n=9) dos doentes. 
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A Tabela 4 mostra os tratamentos oncológicos recebidos pelos 

doentes antes do seu encaminhamento aos cuidados paliativos. 

 

 

Tabela 4 -  Relação dos tratamentos oncológicos aplicados aos doentes 
com câncer de cabeça e pescoço antes do seu 
encaminhamento ao Ambulatório de Cuidados Paliativos (n = 
40)  

 
Tratamentos oncológicos n % 

Quimioterapia 27 67,5 

Radioterapia 25 62,5 

Radioterapia + quimioterapia 22 55,5 

Cirurgia 11 27,5 

Radioterapia + quimioterapia + cirurgia 10 25,0 

Somente sintomático 10 25,0 

Quimioterapia + cirurgia 1 2,5 
 

 

As terapias oncológicas prévias mais comumente observadas 

incluíram quimioterapia em 67,5% (n=27) e radioterapia em 62,5% (n=25) 

dos doentes. Em 20,0% (n=8) o diagnóstico foi tardio e a doença estava 

avançada, e em 5,0% (n=2) as morbidades comprometeram o tratamento 

oncológico curativo.  

O tempo mediano transcorrido entre o diagnóstico do tumor e o 

encaminhamento dos doentes à clínica de cuidados paliativos foi de 12,5 

(variou de 4 a 120) meses. 
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5.1.3  Condição clínica  

 
5.1.3.1 Avaliação das morbidades associadas na amostra 

estudada 

Quanto à presença de morbidades associadas, estavam presentes 

em 75,0% (n=30), destas 67,5% (n=27) apresentavam mais de uma 

morbidade, com mediana de 3,0 (variou de 1 a 9). 

As morbidades mais freqüentemente observadas foram: doenças 

cardiovasculares em 72,5% (n=30) e depressão em 27,5% (n=11) da 

amostra (Tabela 5).  

 
Tabela 5 -  Morbidades presentes na amostra avaliada (n=40) 
 
Morbidades associadas n % 
Doenças cardiovasculares 30 72,5 
Depressão 11 27,5 
Gastrite  9 22,5 
Doenças pulmonares  8 20,0 
Hipotireoidismo  5 12,5 
Neoplasia de esôfago  5 12,5 
Insuficiência renal  5 12,5 
Dislipidemia  4 10,0 
Doenças hematológicas  3   7,5 
Hepatite B  2   5,0 
Artrite  2   5,0 
Epilepsia  2   5,0 
Herpes zoster  2   5,0 
Osteoporose  2   5,0 
Diabetes mellitus  2   5,0 
Hepatite C  1   2,5 
Vírus da imunodeficiência humana  1   2,5 
Cirrose  1   2,5 
Hanseníase  1   2,5 
Hiperplasia prostática  1   2,5 
Seqüela de poliomielite  1   2,5 



Resultados  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

66

5.1.3.2   Presença de dispositivos auxiliares à sobrevivência 

Quanto às vias de alimentação, a via oral foi observada em 52,5% 

(n=21) da amostra. A sonda nasogástrica e a sonda de gastrostomia 

estavam presentes em 22,5% (n=9) e 25,0% (n=10) dos doentes, 

respectivamente. Endopróteses para facilitar a deglutição foram encontradas 

em 5,0% (n=2) dos doentes. 

Quanto à capacidade de respiração, 45,0% (n=18) dos doentes eram 

traqueostomizados. 

Quanto à capacidade de comunicação, 50,0% (n=20) eram disfônicos 

e 27,5% (n=11) eram afônicos. 

 

5.1.3.3  Avaliação da capacidade funcional “performance status” 
da amostra estudada 

A média do escore do KPS pré-tratamento odontológico foi de 

69,5±14,5.  

Quanto às condições de deambulação, 77,5% (n=31) dos doentes 

estavam aptos a deambular independentemente, 17,5% (n=7) locomoviam-

se com auxílio de cadeira de rodas e 5,0% (n=2) com auxílio de maca. 

 

5.1.3.4  Avaliação do prognóstico da amostra estudada 

A média do escore do PPI da amostra estudada pré-tratamento 

odontológico foi de 3,4±2,0.  
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5.1.4  Queixas principais obtidas durante a avaliação 

odontológica 

 

As queixas principais mais comumente relatadas pelos doentes no 

momento da avaliação odontológica foram: dor em 67,5% (n=27) e disfagia 

em 22,5% (n=9) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 -  Queixas principais não espontâneas obtidas durante a 
anamnese (n=40) 

 

(*) 57,5% (n=23) apresentaram mais de uma destas queixas concomitantemente 
 

 

Queixas principais* n % 

Dor 27 67,5 

Disfagia  9 22,5 

Xerostomia  6 15,0 

Babação  6 15,0 

Odinofagia  4 10,0 

Edema lingual  4 10,0 

Impossibilidade de mastigar  3  7,5 

Impossibilidade de deglutir  2  5,0 

Ferida tumoral  2  5,0 

Secreção orofaríngea  2  5,0 

Traumatismo por prótese  2  5,0 

Limitação cervical  1  2,5 

Impossibilidade de falar  1  2,5 

Afonia  1  2,5 

Edema submandibular  1  2,5 

Falta de dentes  1  2,5 

Sangramento gengival  1  2,5 
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Em relação ao número de queixas principais, observou-se uma 

mediana de 3,0 (variou de 1,0 a 6,0) queixas por doente; 20,0% (n=8) 

relataram uma única queixa principal, 57,5% (n=23) doentes apresentaram 

mais de uma destas queixas concomitantemente. Em relação à distribuição 

do número de queixas, observou-se: 52,2% (n=12) apresentaram duas 

queixas principais, 47,8% (n=11) três, 21,7% (n=5) quatro e 8,7% (n=2), 

cinco e seis queixas principais, respectivamente. 

Em relação ao número de locais das queixas principais, observou-se 

uma mediana de 2,0 (variou de 1,0 a 5,0) locais de queixas por doente; 

27,5% (n=11) apresentaram um local de queixa principal, 72,5% (n=29) dos 

doentes apresentaram mais de um local de queixa concomitantemente. Em 

relação à distribuição dos locais de queixas observou-se: 51,7% (n=15) 

apresentaram dois locais de queixas principais, 27,6% (n=8) três, 13,8% 

(n=4) quatro e 6,9% (n=2), cinco locais de queixas principais.  

 

5.1.5  Sinais e sintomas orofaciais presentes à avaliação 

odontológica  

  

Os sinais mais frequentemente encontrados nestes doentes foram as 

lesões bucais em 70,0% (n=28), lesões extrabucais em 52,5% (n=21) e a 

babação em 45,5% (n=18). O odor das feridas tumorais detectado em 25,0% 

(n=10) dos doentes teve a seguinte distribuição: grau I em 15,0% (n=6), grau 

II em 7,5% (n=3) e grau III em 2,5% (n=1). Edema lingual foi observado em 

32,5% (n=13) dos doentes, havendo edema e protrusão lingual em 17,5% 
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(n=7) e edentação lingual devido ao edema da língua em 12,5% (n=5). 

Infecções oportunistas foram observadas em 30,0% (n=12) da amostra; 

destas 15,0% (n=6) eram bacterianas e 15,0% (n=6) eram fúngicas.  

O sintoma mais frequentemente relatado por estes doentes foi a dor 

em 82,5% (n=33) e a disfagia em 75,0% (n=30). 

A Tabela 7 mostra os sinais e sintomas detectados durante o exame 

físico odontológico.  

 

 

Tabela 7 -  Sinais e sintomas orofaciais detectados na amostra avaliada 
(n=40) 

 
Sinais e sintomas orofaciais* n % 

Dor 33 82,5 

Disfagia 30 75,0 

Lesões bucais 28 70,0 

Lesões extra-bucais 21 52,5 

Babação 18 45,5 

Trismo 17 42,5 

Xerostomia 14 35,0 

Edema lingual 13 32,5 

Infecções oportunistas 12 30,0 

Odor das feridas 10 25,0 

Edema facial 10 25,0 

Edema labial   3 7,5 

Sangramento tumoral   3 7,5 

Disgeusia   2 5,0 

Osteorradionecrose   1 2,5 

(*)100% (n=40) apresentavam mais de um sinal ou sintoma orofacial concomitantemente
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5.1.5.1  Características das lesões bucais e extrabucais  

Lesões bucais estiveram presentes em 70,0% (n=28) dos doentes.  

Destas, 60,7% (n=17) apresentavam mais de uma localização para estas 

lesões, sendo 64,7% (n=11) duas, 23,5% (n=4) três e 17,6% (n=3) quatro 

localizações para as lesões bucais. Em 30,0% (n=12) estavam ausentes. 

Em relação à localização das lesões bucais, a língua foi a mais 

frequentemente observada em 50,0% dos doentes (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8 -  Localização das lesões bucais observadas durante a avaliação 
odontológica da amostra (n=28) 

 
Localização das lesões bucais* n % 

Língua 14 50,0 

Palato duro   9 32,1 

Retromolar   6 21,4 

Assoalho bucal   6 21,4 

Rebordo alveolar   5 17,8 

Mucosa jugal   5 17,8 

Pilar amigdaliano   3 10,7 

Mucosa bucal generalizada   2 7,1 

Mandíbula   2 7,1 

Palato mole   2 7,1 

(*) 60,7% (n=17) apresentavam mais de uma localização para estas lesões 
% obtida sobre o número de doentes com lesões bucais 
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Em relação às características das lesões bucais, 82,1% (n=23) eram 

expostas e 71,4% (n=20) eram tumorais (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 -  Características das lesões bucais observadas durante a 
avaliação odontológica da amostra (n=28)  

 
Características das lesões bucais* n % 

Lesões exofíticas 14 50,0 

Lesões ulceradas 11 39,3 

Lesões eritematosas/traumáticas 7 25,0 

Lesões ósseas 6 21,4 

Lesões fúngicas 6 21,4 

(*) 50,0% (n=14) apresentavam mais de uma característica simultaneamente 
% obtida sobre o número de doentes com lesões bucais 
  

 

Lesões extrabucais estavam presentes em 52,5% (n=21). Destas, 

38,1% (n=8) apresentavam mais de uma localização para estas lesões, 

sendo 23,8% (n=5) duas, 9,5% (n=2) três e 4,8% (n=1) quatro localizações 

para as lesões extrabucais. Em 47,5% (n=19) estavam ausentes.  
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Em relação à localização das lesões extrabucais, a região 

submandibular foi a mais frequentemente observada em 57,1% dos doentes 

(Tabela 10). 

 

 

Tabela 10 -  Localização das lesões extrabucais observadas durante a 
avaliação odontológica da amostra (n=21) 

 
Localização das lesões extrabucais* n % 

Submandibular 12 57,1 

Cervical   5 23,8 

Mentual   4 19,0 

Hemiface   3 14,3 

Periauricular   3 14,3 

Lábios   2   9,5 

Terço inferior da face   1   4,8 

Terço médio da face   1   4,8 

Traquéia   1   4,8 

Sublingual   1   4,8 

(*) 38,1% (n=8) apresentavam mais de uma localização para estas lesões 
% obtida sobre o número de doentes com lesões extrabucais  
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Em relação às características das lesões extrabucais, 85,7% (n=18) 

eram tumorais e 66,7% (n=14) eram expostas (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11 -  Características das lesões extrabucais observadas durante a 
avaliação odontológica da amostra (n=21) 

 
Características das lesões extrabucais* n % 

Lesões nodulares 10 47,6 

Comunicação bucal e extrabucal  8 38,1 

Lesões exofíticas/vegetante  7 33,3 

Lesões ulceradas  6 28,6 

Lesões ósseas  3 14,3 

Lesões eritematosas/traumáticas  1   4,8 

Lesões papulosas  1   4,8 

(*) 33,3% (n=7) apresentavam mais de uma característica simultaneamente 
% obtida sobre o número de doentes com lesões bucais  
  

 

5.1.5.2  Características gerais das queixas de dor da amostra 

estudada 
A dor estava presente em 82,5% (n=33) dos doentes e foi descrita 

como a queixa principal em 67,5% (n=27) deles. O tempo mediano de 

duração da dor foi de 8,0 meses (variou de 2 a 60 meses). A periodicidade 

foi diária em 90,9% (n=30), espontânea em 71,9% (n=23), o período de 

aparecimento foi indiferente em 75,8% (n=25), duração foi de minutos em 

39,4% (n=13), acordava durante o sono em 60,6% (n=20), o pior horário foi 

indiferente em 48,5% (n=16), a dor piorava ao falar em 21,2% (n=7) e 

acalmava com medicação em 78,8% (n=26). A dor foi descrita como: 
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latejante em 45,5% (n=15). Mais de um descritor foi relatado em 54,5% 

(n=18) dos doentes (Tabela 12). A intensidade de dor foi relatada como forte 

em 45,4% (n=15) dos doentes. A média da intensidade de dor (EVA) foi de 

5,4±3,4. 

 

 

Tabela 12 -  Descritores mais comumente encontrados na região orofacial 
(n=33) 

 

% obtida sobre o número de doentes com dor  
  

 

Descritores n % 

Latejante 15 45,4 

Contínua 11 33,3 

Queimação   8 24,2 

Agulhada   6 18,2 

Choque   6 18,2 

Pontada   4 12,1 

Constante   1 3,0 

Fisgada   1 3,0 

Furada   1 3,0 

Ferroada   1 3,0 

Peso   2 3,0 

Beliscão   1 3,0 

Coceira   1 3,0 
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A localização da dor mais comumente observada foi na mandíbula em 

33,3% (n=11). A localização da dor está demonstrada na Tabela 13. 

 

 

Tabela 13 -  Localização das dores orofaciais obtidas na anamnese (n=33) 
 
Localização da dor* n % 

Mandíbula 11 33,3 

Masseter  8 24,2 

Mentual  8 24,2 

Língua  7 21,2 

Cervical  7 21,2 

Garganta  5 15,2 

Pré-auricular  3 9,1 

Temporal  2 6,1 

Terço médio inferior da face  2 6,1 

Dentes  2 6,1 

Rebordo alveolar  2 6,1 

Ouvido  2 6,1 

Gengiva  1 3,0 

Retromolar  1 3,0 

Frontal  1 3,0 

(*) Quanto à localização da dor, 66,6% (n=22) apresentavam mais de uma localização  
% obtida sobre o número de doentes com dor  
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Dor aos movimentos mandibulares ocorreu em 63,6% (n=21), destes, 

30,3% (n=10) apresentaram dor em todos os movimentos realizados. Dor no 

corpo foi relatada por 54,5% (n=18) dos doentes. 

A Tabela 14 mostra as diferentes regiões do corpo em que os doentes 

relataram ter dor. 

 

Tabela 14 -  Regiões álgicas corpóreas relatadas pelos doentes durante a 
anamnese 

 
Queixa de dor n % 

Dor orofacial 33 82,5 

Cefaléia 17 51,5 

Otalgia 16 48,5 

Dor em outras regiões do corpo 18 54,5 

% obtida sobre o número de doentes com dor  
 

 

Movimentos cervicais dolorosos ocorreram em 51,5% (n=17) dos 

doentes, destes, 27,3% (n=9) apresentaram dor em todos os movimentos 

realizados. 

Alterações de sensibilidade na região orofacial foram observadas em 

48,5% (n=16) dos doentes, dentre elas: alodínea em 31,5% (n=5), 

hipoestesia tátil em 25,0% (n=4), hipoestesia dolorosa em 18,8% (n=3), 

hiperalgesia em 12,5% (n=2) e anestesia dolorosa em 6,3% (n=1). Em 

18,8% (n=3) dos doentes ocorreram concomitantemente dois tipos de 

alterações sensitivas. 
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5.1.6  Medicações em uso pelos doentes para controle da dor, 

doenças crônicas sistêmicas ou outros sintomas 

 

Em relação à escada analgésica da OMS, 12,5% (n=5) dos doentes 

faziam uso do primeiro degrau da escada, 15,0% (n=6) faziam uso do 

segundo degrau da escada e 70,0% (n=28) faziam uso do terceiro degrau da 

escada. O uso de medicações para o controle de doenças crônicas 

sistêmicas ocorreu em 62,5% (n=25) da amostra.  

Em relação ao número total de medicações utilizadas pela amostra 

estudada, observou-se uma mediana de 6,0 (variou de 5-8) medicações por 

doentes (Tabela 15). 

 

 

Tabela 15 -  Número total de medicações em uso, número de medicações 
analgésicas, adjuvantes, sintomáticas e para doenças de base 
utilizadas pelos doentes da amostra (n=40) 

 

 
 

Medicações Mediana (V. mín.- V. máx.) 

Total 6 (5-8) 

Analgésicas 2 (2-3) 

Adjuvantes 1 (0-2) 

Sintomáticas 2 (1-2) 

Doenças de base 1 (0-2) 
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5.1.7  Condição dental e periodontal 

 

Em relação às condições dentárias, 17,5% (n=7) apresentavam cárie 

dentária, 12,5% (n=5) raízes residuais; 45,0% (n=18) dos doentes eram 

desdentados totais; 12,5% (n=5) doentes utilizavam próteses totais 

superiores e inferiores. A média do índice CPO-D encontrada na amostra 

estudada foi de 26,1±8,7 (Tabela 16). 

 

 

Tabela 16 -  Índice CPOD da amostra avaliada (n=39) 

Condição de saúde bucal* n Média±DP 

Índice CPOD 39 26,1±8,7 

Cariados 39   1,2±2,9 

Perdidos 39 23,8±10,0 

Obturados 39   1,2±3,0 

*Em 2,5% (n=1) da amostra não foi possível visualizar ao exame físico  
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Em relação à avaliação periodontal foi encontrado: cálculo dentário 

em 28,2% (n=11) e dentes flutuando em extensa massa tumoral foram 

encontrados em 10,2% (n=4) dos doentes (Tabela 17). 

 

 

Tabela 17 -  Condição periodontal da amostra avaliada (n=39) 
 
Condição periodontal* n % 

Cálculo dentário 11 28,2 

Gengivite**   8 20,5 

Índice gengival 1   2 25,0 

Índice gengival 2   5 62,5 

Índice gengival 3   1 12,5 

Mobilidade dentária***   4 10,2 

(*) Em 2,5% (n=1) da amostra não foi possível visualizar ao exame físico  
(**) % do índice gengival obtida sobre o número de doentes com gengivite  
(***) Mobilidade dentária grau II em seis dentes de cada doente  

 

 

Todos os doentes (n=40) apresentavam higiene bucal precária 

(resíduos alimentares), 40,0% (n=16) apresentavam saburra lingual, 12,5% 

(n=5) apresentavam língua despapilada, 22,5% (n=9) apresentavam as 

mucosas orais ressecadas, dois implantes dentários mandibulares foram 

encontrados em 2,5% (n=1) dos doentes.  
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5.1.8  Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

O escore total da qualidade de vida pré-tratamento odontológico 

através do UW-QOL foi de 50,2±14,5. 

O domínio mastigação apresentou os piores escores de qualidade de 

vida em 77,5% (n=31) dos doentes. Boa capacidade mastigatória foi relatada 

somente por 7,5% (n=3) dos doentes. 

Em relação à avaliação do impacto do gênero masculino e feminino 

nos diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento 

odontológico, não se observou diferenças estatisticamente significantes, 

exceto no domínio atividade (p=0,031), deglutição (p=0,043) e no escore 

total (p=0,020). Portanto, o gênero feminino apresentou melhor qualidade de 

vida relacionada à atividade, à deglutição e ao escore total. Os resultados 

podem ser observados na Tabela 18. 

Na avaliação do impacto da idade inferior e superior a 60 anos nos 

diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento 

odontológico, não se observou diferenças estatisticamente significantes. Os 

resultados podem ser observados na Tabela 18. 

Na avaliação do impacto do tamanho do tumor (T3 e T4) e da 

presença (N0) e do tamanho do nódulo (N1, N2, N3 e N4) nos diversos 

domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico, não se 

observou diferenças estatisticamente significantes. Os resultados podem ser 

observados na Tabela 18. 
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Na avaliação do impacto das diversas localizações tumorais, nos 

diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento 

odontológico, observou-se que havia diferença estatisticamente significante 

entre os grupos quanto ao domínio ombro (p=0,028) (Tabela 18).  

O teste de Dunn mostrou que as diferenças no domínio ombro 

(p=0,028) ocorreram entre o grupo da cavidade bucal e o grupo da faringe 

(p<0,05), sendo piores os valores do ombro neste último (Tabela 18). 
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Tabela 18 -  Avaliação do impacto do gênero, idade, estadiamento (T e N) e das localizações tumorais (cavidade bucal, 
faringe e laringe), nos diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico (n=40) 

 
 

<= menor que; >=maior que; T3/T4= tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário; N0=ausência de metástases em linfonodos regionais; N1/N2/N3= comprometimento 
crescente dos linfonodos regionais; (*) nível descritivo de probabilidade do teste de Mann-Whitney; (**) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student Pareado; (***) nível descritivo 
de probabilidade do teste de Kruskal-Wallis; (****) nível descritivo de probabilidade do teste da Análise de Variância (ANOVA) 
 

 

Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º- 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Média 
Variável 

Dor Aparência Atividade Recreação Deglutição Mastigação Fala Ombro Paladar Saliva Humor Ansiedade Média 

Feminino 75 (0-100) 75 (50-100) 75 (50-100) 50 (25-75) 33 (33-100) 0 (0-50) 100 (0-100) 100 (67-100) 0 (0-33) 33 (0-67) 75 (25-75) 33 (0-100) 64±17 
Masculino 50 (25-50) 75 (50-75) 50 (25-75) 25 (25-50) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (33-67) 100 (100-100) 100 (0-100) 67 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-67) 46±14 

p 0,242 0,318 0,031* 0,175 0,043* 0,096 0,067 0,930 0,259 0,525 0,627 0,427  0,020** 
<60 anos 50 (25-50) 75 (50-75) 50 (50-75) 25 (25 -75) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (0-67) 100 (100-100) 100 (0-100) 33 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-100) 47±18 
>60 anos 50 (25-100) 75 (50-75) 50 (0-75) 25 (25-50) 33 (0-33) 0 (0-50) 67 (33-67) 100 (100-100) 33 (0-100) 67 (33-100) 50 (25-75) 33 (0-67) 48±13 

p* 0,090 1,000 0,143 0,966 0,551 0,405 0,471 0,953 0,404 0,691 0,301 0,619 0,833 
T3 75 (50-100) 63 (50-75) 25 (0-50) 50 (25-75) 17 (0-33) 0 (0-0) 50 (33-67) 0 (0-0) 67 (33-100) 67 (33-100) 38 (0-75) 50 (33-67) 45±7 
T4 50 (25-75) 75 (75-100) 63 (50-75) 50 (25-100) 33 (33-100) 0 (0-50) 67 (33-67) 100 (100-100) 50 (0-100) 67 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-100) 50±17 
p* 1,000 0,550 0,273 1,000 1,000 0,594 0,762 0,113 0,442 0,817 0,821 0,821 0,682 
N0 25 (0-50) 75 (75-75) 75 (50-100) 25 (25-25) 67 (0-100) 0 (0-0) 67 (33-67) 100 (100-100) 100 (100-100) 100 (100-100) 50 (50-100) 0 (0-33) 48±23 
N1 75 (38-88) 75 (63-88) 75 (63-88) 75 (50-88) 100 (67-100) 0 (0-25) 100 (50-100) 100 (84-100) 33 (17-67) 33 (17-50) 75 (75-75) 100 (50-100) 57±19 
N2 50 (25-50) 75 (75-100) 50 (50-50) 50 (25-50) 33 (33-33) 0 (0-50) 33 (33-67) 100 (100-100) 100 (0-100) 67 (33-100) 50 (25-75) 33 (0-33) 48±12 
N3 75 (50-100) 75 (75-75) 38 (0-75) 63 (25-100) 0 (0-0) 0 (0-0) 50 (33-67) 50 (0-100) 17 (0-33) 33 (33-33) 50 (25-75) 34 (0-67) 43±15 
p*** 0,154 0,633 0,314 0,927 0,231 0,525 0,305 0,606 0,438 0,241 0,196 0,505  0,54**** 

Cavidade 
bucal 50 (50-75) 75 (75-75) 100 (50-100) 100 (75-100) 100 (50-100) 0 (0-0) 67 (67-84) 100 (100 -100) 100 (50-100) 67 (50-84) 75 (75-88) 33 (17-67) 55±14 

Faringe 50 (25-100) 75 (75-100) 50 (50-75) 50 (25-75) 33 (33-33) 0 (0-50) 50 (33-67) 100 (67-100) 17 (0-100) 33 (33-100) 50 (25-75) 33 (33-100) 43±16 
Laringe 50 (5-63) 100 (8 -100) 50 (38-63) 25 (25-25) 33 (17-67) 50 (25-75) 33 (17-50) 100 (100-100) 100 (84-100) 100 (84-100) 50 (38-63) 0 (0-17) 51±12 

p 0,971 0,949 0,768 0,172 0,818 0,361 0,423 0,028*** 0,070 0,273 0,420 0,351 0,091**** 
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Em relação à avaliação do impacto do tempo de diagnóstico inferior e 

superior a 12 meses nos diversos domínios e no escore total do UW-QOL 

pré-tratamento odontológico, não se observou diferenças estatisticamente 

significantes, exceto no domínio aparência (p=0,031), saliva (p=0,004) e no 

escore total (p=0,031). Portanto, os doentes com tempo de diagnóstico 

inferior a 12 meses apresentaram melhor qualidade de vida relacionada à 

aparência, à saliva e ao escore total, ou seja, quanto maior o tempo de 

diagnóstico do tumor, pior a qualidade de vida do doente. Os resultados 

podem ser observados na Tabela 19. 

Em relação à avaliação do impacto do tempo de dor inferior e superior 

a 12 meses nos diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-

tratamento odontológico, não se observou diferenças estatisticamente 

significantes, exceto no escore total (p=0,030). Portanto, os doentes com 

tempo de dor inferior a 12 meses apresentaram melhor qualidade de vida 

relacionada ao escore total, ou seja, quanto maior o tempo de dor, pior a 

qualidade de vida do doente. Os resultados podem ser observados na 

Tabela 19. 

Em relação à avaliação do impacto do tratamento radioterápico nos 

diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento 

odontológico, não se observou diferenças estatisticamente significantes, 

exceto nos domínios saliva (p=0,015) e humor (p=0,007). Portanto, nos 

doentes que não realizaram tratamento radioterápico observou-se pior 

qualidade de vida relacionada à saliva e melhor qualidade de vida 

relacionada ao humor, ou seja, a realização de tratamento radioterápico pelo 
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doente melhora a qualidade de vida relacionada à saliva e piora a qualidade 

de vida relacionada ao humor. Os resultados podem ser observados na 

Tabela 19.  

Em relação à avaliação do impacto do tratamento quimioterápico e 

cirúrgico nos diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-

tratamento odontológico, houve distribuição semelhante entre as classes, 

não se observou, portanto, alterações estatisticamente significantes. Os 

resultados podem ser observados na Tabela 19. 
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Tabela 19 -  Avaliação do impacto do tempo de diagnóstico, tempo de dor, realização de radioterapia, quimioterapia e 
cirurgia nos diversos domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico (n=40) 

 

T= tempo; DH= diagnóstico; < = menor que; >= maior que; A: ausente; P: presente; (*) nível descritivo de probabilidade do teste de Mann-Whitney; (**) nível descritivo de probabilidade do 
teste t de Student Pareado 

 

 

Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º- 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Média 
Variável 

Dor Aparência Atividade Recreação Deglutição Mastigação Fala Ombro Paladar Saliva Humor Ansiedade Média 

T DH <12meses 75 (75-100) 50 (50-75) 25 (25-50) 33 (33-67) 0 (0-50) 67 (33-67) 67 (33-67) 100 (100-100) 100 (33-100) 100 (67-100) 75 (25-75) 33 (0-67) 53±17 

T DH >12meses 75 (50-75) 50 (0-75) 50 (25-75) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (33-67) 33 (33-67) 100 (67-100) 33 (0-100) 33 (33-33) 50 (25-75) 33 (0-100) 43±12 

p 0,621 0,031* 0,385 0,562 0,142 0,233 0,293 0,129 0,342 0,004* 0,234 0,449   0,031** 

T dor <12meses 50 (25-50) 75 (50-75) 50 (50-75) 25 (25-75) 33 (0-33) 0 (0-0) 67 (33-67) 100 (100 -100) 100 (33-100) 100 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-100) 50±14 
T dor >12meses 50 (0-50) 75 (50-75) 50 (0-50) 50 (0-50) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (0-67) 100 (33-100) 0 (0-100) 33 (0-100) 75 (0-75) 33 (0-67) 38±16 

p 0,736 0,856 0,110 0,489 0,504 0,922 0,637 0,304 0,217 0,370 0,495 0,894   0,030** 
Radioterapia A 50 (50-50) 75 (75 - 75) 75 (50-100) 25 (25-100) 100 (33-100) 0 (0-50) 67 (67-67) 100 (100-100) 0 (0-50) 33 (33-67) 50 (25-75) 33 (17-100) 52±17 
Radioterapia P 50 (38-88) 75 (75-100) 50 (38-75) 50 (38-75) 33 (17-33) 0 (0-25) 33 (33-67) 100 (67-100) 100 (100-100) 75 (75-75) 33 (0-33) 0 (0-0) 45±14 

p 0,755 0,714 0,724 0,091 0,217 0,902 0,277 0,309 0,096 0,015* 0,007* 0,172 0,120 
Quimioterapia A 63 (50-88) 75 (75-88) 88 (50-100) 63 (25-100) 67 (17-100) 0 (0-25) 67 (34-84) 84 (67-100) 100 (84-100) 84 (67-100) 63 (38-88) 17 (0-33) 47±18 
Quimioterapia P 50 (25-88) 75 (75-100) 50 (50-75) 50 (25-75) 33 (17-33) 0 (0-50) 50 (33-67) 100 (67-100) 17 (0-100) 33 (33-100) 75 (25-75) 33 (17-100) 47±14 

p 0,374 0,842 0,313 0,127 0,981 0,900 0,627 0,395 0,667 0,162 0,183 0,282 0,996 
Cirurgia A 50 (25-75) 75 (75-100) 63 (50-100) 50 (25-75) 33 (33-100) 0 (0-50) 67 (33-100) 100 (100-100) 50 (0-100) 67 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-100) 48 ±16 
Cirurgia P 50 (50-100) 75 (75-100) 50 (50-75) 63 (25-100) 33 (0-33) 0 (0-50) 33 (33-67) 84 (0-100) 67 (0-100) 50 (33-100) 50 (25-75) 33 (0-67) 46 ±13 

p 0,942 0,894 0,443 0,094 0,587 0,638 0,824 0,139 0,507 1,000 0,242 0,494 0,72 
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Em relação à avaliação do impacto do número de queixas principais e 

do número de locais destas queixas nos diversos domínios e no escore total 

do UW-QOL pré-tratamento odontológico, através do teste de Correlações 

de Spearman, não se observou diferenças estatisticamente significantes, 

exceto no domínio dor (p=0,005; p=0,002). Portanto, quanto maior o número 

de queixas principais e de locais destas queixas pior é a qualidade de vida 

relacionada à dor neste doente. 

Em relação à avaliação do impacto da ingesta oral nos diversos 

domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico, não se 

observou diferenças estatisticamente significantes, exceto no domínio 

aparência (p=0,023), deglutição (p=0,031) e no escore total (p=0,010). 

Portanto, os doentes que ingeriam os alimentos por boca, possuíam uma 

melhor qualidade de vida relacionada à aparência, à deglutição e ao escore 

total, ou seja, a ausência de ingesta oral piora a qualidade de vida do 

doente. Os resultados podem ser observados na Tabela 20. 

Em relação à avaliação do impacto da babação nos diversos 

domínios e no escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico, não se 

observou diferenças estatisticamente significantes, exceto no domínio 

aparência (p=0,027), recreação (p=0,048) e no escore total (p=0,034). 

Portanto, os doentes que apresentavam babação, possuíam uma pior 

qualidade de vida relacionada à aparência, à recreação e ao escore total, ou 

seja, a ausência de babação melhora a qualidade de vida do doente. Os 

resultados podem ser observados na Tabela 20.   
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Em relação à avaliação do impacto da via normal de locomoção nos 

diversos domínios e o escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico, 

não se observou diferenças estatisticamente significantes, exceto no 

domínio atividade (p=0,004) e no escore total (p=0,001). Portanto, os 

doentes que apresentam a via normal de locomoção, possuíam uma melhor 

qualidade de vida relacionada à atividade e ao escore total, ou seja, a 

ausência de uma via de locomoção normal piora a qualidade de vida do 

doente. Os resultados podem ser observados na Tabela 20.  
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Tabela 20 –  Avaliação do impacto da presença da ingesta oral, babação e da locomoção normal nos diversos domínios e 
no escore total do UW-QOL pré-tratamento odontológico (n=40) 

 
  

A= ausente; P= presente; N= normal; (*) nível descritivo de probabilidade do teste de Mann-Whitney; (**) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student Pareado 
 
 
 
 
 

Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º- 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Mediana 1º - 3º Quartil Média 
Variável 

Dor Aparência Atividade Recreação Deglutição Mastigação Fala Ombro Paladar Saliva Humor Ansiedade escore  

Ingesta oral A 50 (25-50) 50 (50-75) 50 (50-75) 25 (0-75) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (33-67) 100 (100-100) 33 (0-100) 33 (33-33) 50 (25-75) 33 (0-100) 41±13 

Ingesta oral P 50 (25-75) 75 (75-75) 50 (25-50) 25 (25-50) 33 (33-67) 0 (0-50) 67 (0-67) 100 (100-100) 100 (33-100) 67 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-33) 53±15 

p 0,931 0,023* 0,836 0,636 0,031* 0,095 0,264 0,905 0,258 0,138 0,628 0,225 0,010** 

Babação A 50 (25-100) 75 (75-100) 50 (50-75) 50 (25-75) 33 (33-100) 0 (0-50) 67 (33-67) 100 (67-100) 67 (0-100) 67 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-100) 52±16 

Babação P 50 (25-50) 75 (50-75) 50 (25-75) 25 (0-50) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (0-67) 100 (100-100) 100 (0-100) 0 (0-0) 75 (25-75) 33 (0-67) 42±13 

p 0,313 0,027* 0,361 0,048* 0,095 0,065 0,132 0,405 0,735 0,427 0,912 0,697 0,034** 

Locomoção N. A 75 (50-100) 75 (50-75) 0 (0-25) 25 (0-25) 33 (0-33) 0 (0-0) 33 (33-67) 100 (100-100) 33 (33-67) 33 (0-67) 75 (50-75) 0 (0-67) 33±11 

Locomoção N. P 50 (25-50) 75 (50-75) 50 (50-75) 50 (25-75) 33 (0-33) 0 (0-0) 67 (33-67) 100 (100-100) 100 (0-100) 67 (33-100) 75 (25-75) 33 (0-100) 52±14 

p 0,274 0,572 0,004** 0,084 0,357 0,231 0,598 0,905 0,525 0,159 0,953 0,297  0,001** 
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5.2  Intervenções: tratamentos odontológicos realizados na amostra 

estudada 

 

 Em relação aos tratamentos odontológicos aplicados aos doentes da 

amostra, foram realizadas medidas preventivas, curativas e paliativas já 

padronizadas no método. 

 

5.2.1  Tratamentos odontológicos preventivos  

 

Todos os doentes receberam orientações de higiene bucal (n=40). 

Destes, somente 27,5% (n=11) puderam realizar a higiene com escova e 

creme dental; em 27,5% (n=11), a técnica de escovação convencional não 

pôde ser realizada devido à condição da lesão bucal e em 45,0% (n=18), por 

ser desdentados, onde a higiene bucal foi realizada com gaze e 

enxaguatório bucal. Os tratamentos odontológicos preventivos realizados 

estão detalhados na Tabela 21. 

 
Tabela 21 -  Tratamentos odontológicos preventivos realizados na amostra 

estudada (n=40) 
 

Tratamentos odontológicos preventivos n % 

Orientações   

Orientação de higiene bucal/limpeza das feridas tumorais* 40 100,0 

Orientação dietética 16 40,0 

Orientação de limpeza/oclusão das feridas tumorais** 14 35,0 

Orientação de hidratação bucal 12 30,0 

Orientação de higiene de próteses   5 12,5 

(*) Feridas tumorais bucais; (**) Feridas tumorais extrabucais 
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5.2.2  Tratamentos odontológicos curativos  

 

Tratamento curativo foi realizado em 30,0% (n=12) dos doentes da 

amostra. Os tratamentos odontológicos curativos realizados estão 

detalhados na Tabela 22. 

 

 

Tabela 22 -  Tratamentos odontológicos curativos realizados na amostra 
(n=12) 

 
Tratamentos odontológicos curativos n (procedimentos) n  % 

Extrações dentárias 16  2 16,7 

Restaurações   6  4 33,3 

Raspagem e alisamento corono-radicular   5  5 41,7 

Confecção de próteses dentárias      2  1  8,3 
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5.2.3  Tratamentos odontológicos paliativos 

 

Tratamentos paliativos foram realizados em todos os doentes da 

amostra (n=40): soluções analgésicas bucais foram prescritas em 67,6% 

(n=27) e 30,0% (n=12) dos doentes realizaram regularmente higiene das 

feridas bucais e extrabucais expostas. Os tratamentos odontológicos 

paliativos realizados estão detalhados na Tabela 23.   

 

Tabela 23 -  Tratamentos odontológicos paliativos realizados na amostra 
(n=40) 

 
Tratamentos odontológicos paliativos* n % 
Orientações   
     Orientação dietética 16 40,0 
     Orientação de limpeza/oclusão das feridas 14 35,0 
     Orientação de hidratação bucal 12 30,0 
Prescrições   
     Soluções analgésicas bucais 27 67,5 
     Soluções antissépticas bucais 26 65,0 
     Pomadas tópicas secativas 11 27,5 
     Soluções anticolinérgicas 10      25,0 
     Hidratantes bucais   8 20,0 
     Saliva artificial   8 20,0 
     Soluções antifúngicas   7 17,5 
     Pomadas tópicas analgésicas   5 12,5 
     Soluções neutralizantes bucais   3 7,5 
     Suplemento/ Sulfato de zinco   2 5,0 
     Corticóide tópico   1 2,5 
Procedimentos   
     Aplicação tópica de flúor**   2 5,0 
     Reembasamento de próteses dentárias   2 5,0 
     Ajuste de próteses totais    1 2,5 
     Confecção de aparelhos protetores bucais   1 2,5 
     Fixação dentária   1 2,5 

(*) 62,5% (n=25) receberam mais de um tratamento odontológico paliativo 
(**) Aplicação tópica de flúor realizada para alívio da sensibilidade dentinária 
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5.3  Avaliação da efetividade da intervenção: Avaliações realizadas 
após o tratamento odontológico 
 

5.3.1  Avaliação da melhora subjetiva quanto às queixas, sinais e 
sintomas orofaciais após o tratamento odontológico 

 

Todos os doentes que apresentaram ou relataram problemas, tiveram 

algum tipo de melhora. Em relação à melhora subjetiva das queixas 

principais através da Escala Numérica de Dor (END), observou-se uma 

melhora mediana de 50,0% da dor em 55,0% (n=22) da amostra; houve 

melhora completa do sangramento gengival existente em um doente; já em 

relação ao edema e protrusão lingual foi relatada uma melhora mediana de 

50,0% em 7,5% (n=3) dos doentes; quanto ao traumatismo mucoso por 

prótese ocorrido em 2,5% (n=1), não houve melhora após o tratamento 

realizado.  

Em relação aos sinais observados, houve melhora mediana de 

100,0% das lesões bucais não tumorais e da candidíase bucal dos doentes 

da amostra estudada (Tabela 24). 
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As feridas neoplásicas vegetantes, bem como as infecções 

oportunistas pré-existentes, foram controladas. As respostas aos 

tratamentos odontológicos podem ser analisadas na Tabela 24. 

 

 

Tabela 24 -  Avaliação da melhora subjetiva (END) das queixas principais e 
dos sinais e sintomas orofaciais obtidos pós-tratamento 
odontológico dos doentes (n=40) 

 
Variáveis n Mediana V. mín V. máx 

Dor 22 50,0% 0,0% 100,0% 

Xerostomia 14 50,0% 10,0% 100,0% 

Limpeza bucal 11 50,0% 20,0% 100,0% 

Babação 10 50,0% 20,0% 90,0% 

Limpeza da ferida tumoral 8 40,0% 30,0% 100,0% 

Lesões bucais não tumorais 6 100,0% 20,0% 100,0% 

Candidíase bucal 5 100,0% 0,0% 100,0% 

Secreção tumoral 4 40,0% 30,0% 100,0% 

Odor tumoral 4 85,0% 60,0% 100,0% 

Edema lingual 3 50,0% 30,0% 100,0% 

Odinofagia  2 80,0% 60,0% 100,0% 

Disfagia  2 25,0% 20,0% 30,0% 

Disgeusia 2 70,0% 60,0% 80,0% 
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5.3.2  Avaliação da efetividade do tratamento odontológico 

quanto ao número e localização das queixas principais, 

sinais e sintomas orofaciais  

  

Em relação ao número de queixas principais e ao número de locais 

destas queixas, observou-se uma redução estatisticamente significante 

comparativamente pré e pós-tratamento odontológico (p<0,001) (Figura 3).  

 
 

 
(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon  
 
Figura 3 -  Comparação do número de queixas principais e de locais 

destas queixas pré e pós-tratamento odontológico da amostra 
(n=40) 
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Em relação ao número de sinais e sintomas orofaciais e do número 

de locais destes sinais e sintomas, observou-se após a realização do 

tratamento odontológico que a distribuição das frequências não mudou 

comparativamente pré e pós-tratamento, não apresentando, portanto, 

alterações estatisticamente significantes (Tabela 25). 

 

 

Tabela 25 -  Comparação do número de sinais e sintomas orofaciais e do 
número de locais destes sinais e sintomas pré e pós-
tratamento odontológico da amostra (n=40) 

 
Pré-tratamento 
odontológico 

Pós-tratamento 
odontológico Variável 

n Med (V.mín-V.máx) n Med (V.mín-V.máx) 
p 

Sinais e sintomas 
orofaciais 40 9 (3-20) 40 9 (1-20) 0,932

Locais dos sinais e 
sintomas orofaciais 40 6 (1-14) 40 7 (1-14) 0,498

(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon; Med= mediana; V. 
mín= valor mínimo; V. máximo= valor máximo 
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5.3.3  Avaliação da intensidade e do alívio da dor após o 
tratamento odontológico 

 

 Em relação ao controle álgico, observou-se após a realização do 

tratamento odontológico, uma redução estatisticamente significante da 

intensidade de dor (EVA) (p=0,015) dos doentes da amostra (n=40) (Figura 

4). 

 

 

 
 
 

(*) nível descritivo de probabilidade do Teste t de Student Pareado 
 
Figura 4 -  Comparação da intensidade de dor (EVA) pré e pós-tratamento 

odontológico (n=40) 
 

 

Quanto à avaliação da melhora da dor após o tratamento 

odontológico, 60,0% (n=24) dos doentes relataram melhora, 10,0% (n=4) 

mantiveram-se sem dor, 10,0% (n=4) não apresentaram qualquer alteração 

nos valores da EVA e 20,0% (n=8) relataram piora do quadro álgico.  

5,4 ± 3,4

       p= 0,015* 

  3,9 ± 3,1 

Pré                                         Pós 
Tratamento odontológico 
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 Em relação ao número de medicações utilizadas pelos doentes da 

amostra, observou-se uma redução estatisticamente significante do número 

total de medicações (p=0,052) e do número de medicações analgésicas 

(p=0,032) comparativamente pré e pós-tratamento odontológico (Tabela 26 e 

Figura 5).  

 
Tabela 26 -  Comparação do número total de medicações, número de 

medicações analgésicas, adjuvantes, sintomáticas e para 
doenças de base pré e pós-tratamento odontológico (n=40)  

 

Pré-tratamento  
odontológico 

Pós-tratamento  
odontológico Medicações 

Mediana (V. mín) Mediana (V. máx) 
p 
 

Total  6 (5–8) 5 (4–7) 0,052* 
Analgésicas  2 (2–3) 2 (1–2) 0,032* 
Adjuvantes  1 (0–2) 1 (0–2) 0,971 
Sintomáticas  2 (1–3) 2 (1–2) 0,244 
Doenças de base  1 (0–2) 1 (0–2) 0,083 

(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon; V. mín= valor mínimo; 
V. máx= valor máximo 

 

 
(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon 
 
Figura 5 -  Comparação do número total de medicações e do número de 

medicações analgésicas pré e pós-tratamento odontológico (n=40) 
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5.3.4  Avaliação da capacidade funcional “performance status” 

após o tratamento odontológico  

 

 Na avaliação do KPS após o tratamento odontológico, observou-se 

redução estatisticamente significante (p=0,008) da capacidade funcional 

(KPS) dos doentes da amostra (Figura 6). 

 

 

 

 
(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student Pareado 
 
Figura 6 -  Comparação da capacidade funcional (KPS) dos doentes pré e 

pós-tratamento odontológico (n=40) 
 

 

66,3 ± 14,4 

 p=0,008*

  69,5 ± 14,5

   Pré                                                     Pós 
Tratamento odontológico 
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5.3.5 Avaliação do prognóstico após o tratamento odontológico  

 

 Na avaliação do PPI comparativamente pré (3,4±2,0) e pós (3,4±2,3) 

tratamento odontológico não se observou alteração estatisticamente 

significante (p=0,890) dos doentes da amostra (n=40) (Figura 7). 

 

 

 

 
(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student Pareado 
 
Figura 7 -  Comparação do prognóstico (PPI) dos doentes pré e pós-

tratamento odontológico (n=40)  
 

3,4 ± 2,0
 3,4 ± 2,3 

  p=0,890 
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5.3.6  Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde após o 

tratamento odontológico  

 

A avaliação da qualidade de vida realizada através do Questionário 

de Qualidade de Vida da Universidade de Washington (UW-QOL, versão 

4.0) realizado pré e pós-tratamento odontológico pode ser observada na 

Tabela 27. Dez doentes da amostra foram excluídos desta análise por se 

recusarem a responder o questionário de Qualidade de vida (UW-QOL) pós-

tratamento odontológico.  

Em relação à comparação entre todos os domínios e o escore total do 

UW-QOL pré e pós o tratamento odontológico, observou-se uma melhora 

estatisticamente significante para a aparência (p=0,049) e uma tendência de 

piora estatisticamente significante para o ombro (p=0,058). Não houve 

diferença estatisticamente significante nos demais domínios e bem como no 

escore total (Tabela 27). 
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Tabela 27 -  Comparação dos diversos domínios e do escore total do UW-
QOL pré e pós-tratamento odontológico dos doentes da 
amostra (n=30)    

 
Pré-tratamento 
odontológico 

Pós-tratamento 
odontológico 

Qualidade de Vida 
Mediana 1º - 3º 

Quartil Mediana 1º - 3º 
Quartil 

p 

Dor 50 25 – 75 50 50 – 75 0,237 
Aparência 75 50 – 75 75 50 – 100  0,049**
Atividade 50 38 – 75 50 25 – 75 0,244 
Recreação 25 25 – 75 37,5 25 – 75 0,851 
Deglutição 33 0 – 33 33 0 – 33 0,739 
Mastigação 0 0 – 0 0 0 – 50 0,414 
Fala 50 33 – 67 67 0 – 67 0,650 
Ombro 100 100 – 100 100 59 – 100  0,058**
Paladar 83,5 0 – 100 50 33 – 100 0,527 
Saliva 67 33 – 100 33 33 – 100 0,161 
Humor 75 25 – 75 62,5 25 – 75 0,769 
Ansiedade 33 0 – 75 67 0 – 100 0,217 
Escore total* (média/Dp) 50,2 ± 14,5 51,6 ± 14,8 0,476 

(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student Pareado  
(**) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon 
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 Na avaliação da qualidade de vida através do UW-QOL após o 

tratamento odontológico, observou-se um percentual de piora de 93,3% (n= 

28) para o domínio ombro, um percentual de melhora de 40,0% (n=12) e 

53,0% (n=16) para o domínio atividade e para o escore total, 

respectivamente (Tabela 28). 

 

 

Tabela 28 -  Comparação do percentual de melhora dos vários domínios e 
do escore total do UW-QOL pré e pós-tratamento odontológico 
(n=30)  

 
Melhora Piora/manteve 

Qualidade de vida 
n % n % 

Dor 10 33,3 20 66,7 

Aparência 11 36,7 18 60,0 

Atividade 12 40,0 17 56,7 

Recreação 6 20,0 24 80,0 

Deglutição 2   6,7 28 93,3 

Mastigação 4 13,3 26 86,7 

Fala 5 16,7 25 83,3 

Ombro 2   6,7 28 93,3 

Paladar 5 16,7 25 83,3 

Saliva 2   6,7 14 46,7 

Humor 7 23,3 23 76,7 

Ansiedade 7 23,3 23 76,7 

Escore total 16 53,0 14 47,0 
 



Resultados  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

103

Dentre os problemas mais importantes para os doentes nos últimos 

sete dias, a dor foi assim relatada em 53,3% (n=16) dos doentes pré-

tratamento e em 50,0% (n=15) pós-tratamento odontológico, e dentre os 

menos importantes, o humor e a atividade foram relatados em 3,3% (n=1) e 

a recreação em 2,5% (n=1) dos doentes pré e pós-tratamento odontológico, 

respectivamente. Apresentaram distribuição semelhante entre as classes, 

não apresentando, portanto alterações estatisticamente significantes (Tabela 

29). 

 

 

Tabela 29 -  Avaliação dos problemas relacionados à qualidade de vida 
mais frequentemente relatados pré e pós-tratamento 
odontológico dos doentes da amostra (n=30)  

 
Pré-tratamento  
odontológico 

Pós-tratamento  
odontológico Problemas 

n % n % 
p 

Paladar 7 23,3 2 6,7 0,125 

Aparência 4 13,3 4 13,3 1,000 

Fala 10 33,3 10 33,3 1,000 

Dor 16 53,3 15 50,0 1,000 

Humor 1 3,3 5 16,7 0,125 

Saliva 10 33,3 11 36,7 1,000 

Ombro 2 6,7 4 13,3 0,625 

Mastigação 10 33,3 7 23,3 0,549 

Deglutição 10 33,3 10 33,3 1,000 

Atividade 1 3,3 2 6,7 1,000 

Ansiedade 3 10,0 2 6,7 1,000 

Recreação 2 6,7 1 3,3 1,000 

(*) nível descritivo de probabilidade do teste de McNemar 
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Em relação à questão geral A do UW-QOL (Comparado com o mês 

antes de você desenvolver o câncer, como você classificaria a sua qualidade 

de vida relacionada à saúde?), 31,0% (n=9) e 27,6% (n=8) dos doentes 

classificaram sua qualidade de vida como muito pior, antes e após o 

tratamento odontológico, respectivamente. A distribuição das frequências 

não mudou comparativamente pré e pós-tratamento odontológico, não 

apresentando, portanto alterações estatisticamente significantes (Figura 8).  

 

 

 
(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon 
 
 
Figura 8 -  Avaliação da questão geral (QG) A do UW-QOL 

comparativamente pré e pós-tratamento odontológico dos 
doentes da amostra (n=30) 
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Em relação à questão geral B do UW-QOL (Em geral, você poderia 

dizer que a sua qualidade de vida relacionada à saúde, nos últimos 7 dias 

tem sido), 60,0% (n=18) e 33,3% (n=10) dos doentes classificaram sua 

qualidade de vida como média, tanto antes como após o tratamento 

odontológico, respectivamente. A distribuição das frequências não mudou 

comparativamente pré e pós-tratamento odontológico, não apresentando, 

portanto alterações estatisticamente significantes (Figura 9). 

 

 

 

 
(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon 
 
Figura 9 -  Avaliação da questão geral (QG) B do UW-QOL 

comparativamente pré e pós-tratamento odontológico dos 
doentes da amostra (n=30) 
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Em relação à questão geral C do UW-QOL (De um modo geral, a 

qualidade de vida, inclui não somente saúde física e mental, mas também 

muitos outros fatores, tais como família, amigos, espiritualidade, atividades 

de lazer pessoal que são importantes para a sua satisfação com a vida. 

Considerando tudo em sua vida que contribui para o seu bem-estar pessoal, 

classifique a sua qualidade de vida em geral durante os últimos 7 dias), 

62,1% (n=18) e 58,6% (n=17) dos doentes classificaram sua qualidade de 

vida como boa, tanto antes como após o tratamento odontológico, 

respectivamente. A distribuição das frequências não mudou 

comparativamente pré e pós-tratamento odontológico, não apresentando, 

portanto alterações estatisticamente significantes (Figura 10). 

         

 

(*) nível descritivo de probabilidade do teste dos Sinais de Wilcoxon 

Figura 10 -  Avaliação da questão geral (QG) C do UW-QOL 
comparativamente pré e pós-tratamento odontológico dos 
doentes da amostra (n=30) 

Tratamento odontológico 
Pré Pós 

p=0,156 
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Em relação às questões gerais A, B e C do UW-QOL, observou-se 

melhora em todas as questões após o tratamento odontológico, com 

distribuição semelhante entre as classes, não apresentando, portanto 

alterações estatisticamente significantes (Figura 11).  

 

 

Figura 11 -  Avaliação das questões gerais A, B, e C do UW-QOL após o 
tratamento odontológico dos doentes da amostra (n=30) 
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5.3.6.1  Avaliação dos fatores associados à piora da qualidade de 
vida dos doentes da amostra  

 
 Para avaliar aos fatores associados à piora da qualidade de vida, foi 

realizada a análise de Regressão Logística Univariada. Nesta análise, foram 

associadas à piora da qualidade de vida as seguintes variáveis. 

5.3.6.1.1  Avaliação do impacto do gênero, idade, localização e 
estadiamento tumoral na piora da qualidade de vida  

A idade maior ou igual a 60 anos aumenta a chance em 450 vezes de 

piorar a qualidade de vida do período pré-tratamento para o pós-tratamento 

odontológico (OR= 0,857; IC95%=0,104-7,043; p=0,033) (Tabela 30). 

 
Tabela 30 -  Impacto do gênero, idade, localização e estadiamento tumoral 

(tumor, nódulo) na piora da qualidade de vida (n=30)  
 
Variável OR (IC 95%) p 
Gênero masculino/feminino 0,857 (0,104-7,043) 0,886 
Idade (<60/ ≥ 60 anos) 5,500 (1,145-24,412)  0,033* 
Laringe 3,889 (0,617-24,517) 0,148 
Faringe 0,357 (0,054-2,344) 0,283 
Cavidade bucal 0,926 (0,209-4,108) 0,919 
Localização - 0,719 

Faringe/cavidade bucal  0,667 (0,133-3,347) 0,622 
Laringe/cavidade bucal  1,500 (0,170-13,225) 0,715 

TX - 1,000 
Tumor (T4/T3)  0,385 (0,030-4,867) 0,461 
Nódulo  - 0,640 

N1/0  3,000 (0,150-59,890) 0,472 
N2/0 1,000 (0,068-14,640) 1,000 
N3/0 3,000 (0,150-59,890) 0,472 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances”; IC= Intervalo da confiança; <= menor que; ≥= maior ou igual; TX=tumor 
primário não pode ser avaliado; T3/T4= tamanho crescente e/ou extensão local do tumor 
primário; N0=ausência de metástases em linfonodos regionais; N1/N2/N3/N4= 
comprometimento crescente dos linfonodos regionais 
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5.3.6.1.2 Avaliação do impacto da QGA, QGB e QGC pré e pós-
tratamento odontológico na piora da qualidade de vida 

Em relação à QGA, QGB e QGC do UW-QOL pré e pós-tratamento 

odontológico foram associadas à piora da qualidade de vida as seguintes 

variáveis: QGB - a pior alternativa do QGB pré-tratamento aumenta a chance 

em 125 vezes de piorar a qualidade de vida dos doentes pós-tratamento 

odontológico (OR=2,951; IC95%= 0,837-10,406; p=0,092); QGC - a pior 

alternativa do QGC pré-tratamento aumenta a chance em 323 vezes de 

piorar a qualidade de vida pós-tratamento odontológico (OR=3,234; IC95%= 

0,887-11,791; p=0,075) (Tabela 31). 

 

 

Tabela 31 -  Impacto da QGA, QGB e QGC do UW-QOL comparativamente 
pré e pós-tratamento odontológico na piora da qualidade de 
vida (n=30) 

 

Pré- tratamento  
odontológico 

Pós-tratamento  
odontológico Variável 

OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p 

QGA 1,338 (0,666-2,689) 0,414 1,393 (0,661-2,938) 0,384

QGB 2,951 (0,837-10,406) 0,092* 1,909 (0,793-4,598) 0,149

QGC 3,234 (0,887-11,791) 0,075* 0,657 (0,240-1,800) 0,414

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo de confiança; QGA= questão geral A; QGB= questão 
geral B; QGC= questão geral C 
 

 



Resultados  
  

 

  
 Sumatra Melo da Costa Pereira Jales

 

110

Em relação ao impacto da piora/melhora da QGA, QGB e QGC do 

UW-QOL pós-tratamento odontológico na piora da qualidade de vida, não se 

observou alteração estatisticamente significante (Tabela 32). 

 

 

Tabela 32 -  Impacto da piora/melhora da QGA, QGB e QGC do UW-QOL 
pós-tratamento odontológico na piora da qualidade de vida 
(n=30) 

 

Variável OR (IC 95%) p 

QGA (piora / melhora) 0,212 (0,021-2,182) 0,192 

QGB (piora / melhora) 0,880 (0,183-4,226) 0,873 

QGC (piora / melhora) 0,409 (0,079-2,114) 0,286 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo de confiança; QGA= questão geral A; QGB= questão 
geral B; QGC= questão geral C 
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5.3.6.1.3  Avaliação do impacto da EVA, KPS e PPI pré e pós-

tratamento odontológico na piora da qualidade de vida  

Os dados referentes à EVA, KPS e PPI estão apresentados nas 

Tabelas 33 e 34. 

O aumento de uma unidade do KPS pré-tratamento reduz em 7,6 

vezes a chance de piorar a qualidade de vida pós-tratamento odontológico 

(OR= 0,924; IC95%= 0,861-0,992; p=0,028). O aumento do KPS pós-

tratamento odontológico reduz em 10 vezes a chance de piorar a qualidade 

de vida (OR=0,901; IC95%= 0,832-0,977; p=0,012). (Tabela 33).  

 

 

Tabela 33 -  Impacto do EVA, KPS e PPI comparativamente pré e pós-
tratamento odontológico na piora da qualidade de vida (n=30) 

 

Pré- tratamento  
odontológico 

Pós-tratamento  
odontológico Variável 

OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p 

EVA 0,992 (0,805-1,223) 0,943 1,175 (0,916-1,509) 0,205 

KPS 0,924 (0,861-0,992) 0,028* 0,901 (0,832-0,977) 0,012*

PPI 1,266 (0,886-1,807) 0,195 1,141 (0,831-1,568) 0,414 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo de confiança 
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 A piora da EVA aumenta em 425 vezes a chance de piorar a 

qualidade de vida (OR= 5,250; IC95%= 0,850-32,430; p=0,074) (Tabela 34). 

 

 

Tabela 34 -  Impacto da piora/melhora do EVA, KPS e PPI pós-tratamento 
odontológico na piora da qualidade de vida (n=30) 

 

Variável OR (IC 95%) p 

EVA (piora / melhora) 5,250 (0,850-32,430)  0,074* 

KPS (piora / melhora) 3,250 (0,629-16,789) 0,159 

PPI (piora / melhora) 0,308 (0,060-1,589) 0,159 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo de confiança 
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5.3.6.1.4  Avaliação do impacto do número de queixas principais 
e de locais destas queixas, do número de sinais e 
sintomas orofaciais e de locais destes sinais e 
sintomas pré e pós-tratamento odontológico na piora 
da qualidade de vida 

 

Em relação ao número de queixas principais, os dados estão 

apresentados na Tabela 35. Para cada aumento de uma unidade no número 

das queixas principais pós-tratamento odontológico aumenta em 129 vezes 

a chance de piorar da qualidade de vida (OR=2,294; IC95%= 0,985-5344; 

p=0,054) e para cada aumento de uma unidade no número de locais destas 

queixas pós-tratamento odontológico aumenta em 128 vezes a chance de 

piorar da qualidade de vida (OR= 2,288; IC95%= 0,958-5,462; p=0,062).  

 
 
Tabela 35 -  Impacto do número das queixas principais e dos locais destas 

queixas, do número de sinais e sintomas orofaciais, de locais 
destes sinais e sintomas comparativamente pré e pós-
tratamento odontológico na piora da qualidade de vida (n=30)  

 
Pré- tratamento 
odontológico 

Pós-tratamento 
odontológico Variável 

OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p 

Queixas 
principais 0,828 (0,481-1,427) 0,497 2,294 (0,985-5,344) 0,054*

Locais das 
queixas principais 0,904 (0,474-1,726) 0,760 2,288 (0,958-5,462) 0,062*

Sinais e sintomas 0,875 (0,728-1,052) 0,154 0,987 (0,831-1,173) 0,884 

Locais dos sinais 
e sintomas 0,862 (0,669-1,109) 0,247 0,984 (0,750-1,290) 0,904 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Univariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo de confiança  
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5.3.6.1.5  Avaliação do impacto do número e do tipo de 
medicações pré e pós-tratamento odontológico na piora 
da qualidade de vida 

Em relação ao número de medicações comparativamente pré e pós-

tratamento odontológico, foi associada à piora da qualidade de vida a 

seguinte variável: para cada aumento de uma unidade do número de 

medicações analgésicas pós-tratamento odontológico aumenta em 137 

vezes a chance de piorar da qualidade de vida (OR= 2,376; IC95%=0,865-

6,523; p=0,093) (Tabela 36).  

 

Tabela 36 -  Impacto do número total de medicações, número de 
medicações analgésicas, adjuvantes, sintomáticas, para 
doenças de base comparativamente pré e pós-tratamento 
odontológico na piora da qualidade de vida (n=30)  

 
Pré-tratamento  
odontológico 

Pós-tratamento  
odontológico Medicações 

OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p 

Total 0,942 (0,704-1,261) 0,688 1,362 (0,926-2,003) 0,117 

Analgésicas 1,113 (0,482-2,575) 0,802 2,376 (0,865-6,523) 0,093*

Adjuvantes 1,624 (0,717-3,679) 0,246 1,616 (0,673-3,879) 0,283 

Sintomáticas 0,675 (0,410-1,111) 0,122 1,123 (0,649-1,945) 0,678 

Doenças de 
base 1,192 (0,560-2,536) 0,649 1,239 (0,575-2,674) 0,584 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Univariada p<0,10; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo de confiança 
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5.3.6.1.6  Avaliação dos fatores preditores de piora da qualidade 
de vida dos doentes  

Na análise de Regressão Logística Multivariada, o KPS pré-

tratamento odontológico foi preditor independente de piora da qualidade de 

vida, ou seja, se o valor do KPS estiver muito baixo pré-tratamento, poucas 

chances terão de melhorar a qualidade de vida pós-tratamento odontológico 

(OR=0,928; IC95%=0,864-0,996; p=0,039) (Tabela 37 e Figura 12).  

 

Tabela 37 -  Fator preditor independente de piora da qualidade de vida 
(n=30) 

 

Variável  OR (IC 95%) p 

KPS – pré-tratamento odontológico 0,928 (0,864-0,996) 0,039*

(*) variável selecionada pela Regressão Logística Multivariada p<0,05; OR= odds ratio 
“razão de chances;” IC= Intervalo da confiança 

 

  

 

Figura 12 -  Capacidade funcional pré-tratamento odontológico e a sua 
influência na piora da qualidade de vida (n=30) 

 

p=0,039* 

KPS - pré-tratamento odontológico 
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5.4  Avaliação do tempo de sobrevida dos doentes da amostra 

 

5.4.1  Avaliação do tempo e da probabilidade de sobrevida  

 

 Durante a realização do estudo, 70,0% (n=28) dos doentes foram a 

óbito. O tempo mediano de sobrevida destes doentes foi de 4,0 meses 

(IC95%=2,5-5,5).   

Pela curva de sobrevida de Kaplan-Meier observamos que em 17 

meses a probabilidade de sobrevida destes doentes foi de 0,060 (6,0%) 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13 -  Curva de sobrevida Kaplan-Meier da amostra avaliada (n=40) 
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5.4.2  Avaliação do impacto dos fatores associados ao tempo de 

sobrevida dos doentes da amostra 

 

5.4.2.1 Avaliação do impacto do gênero, idade, localização e 
estadiamento tumoral no tempo de sobrevida dos 
doentes da amostra  

Para avaliar os fatores associados ao tempo de sobrevida, foi 

realizada a análise de Regressão Logística Univariada.  Nesta análise, foram 

associadas ao óbito as seguintes variáveis: localização tumoral  –  alguma 

localização tumoral foi associada ao tempo de sobrevida (p=0,015); 

localização tumoral faringe / cavidade bucal – a presença do tumor na 

faringe reduz em 74 vezes a chance de óbito (HR=0,259; IC95%=0,100-

0,674; p=0,006); localização tumoral laringe / cavidade bucal – a presença 

do tumor na laringe reduz em 72 vezes a chance de óbito (HR= 0,273; 

IC95%= 0,072-1,032; p=0,056); TX – a classificação de tumor TX aumenta 

em 715 vezes a chance de óbito (HR=8,154; IC95%= 0,848-78,423; 

p=0,069); N – alguma classificação de nódulo foi associada ao tempo de 

sobrevida (p=0,024); N1/N0 – a classificação de nódulo N1 reduz em 70 

vezes a chance de óbito (HR=0,214; IC95%= 0,037=1,232; p=0,084); N2/N0 

– a classificação de nódulo N2 reduz em 90 vezes a chance de óbito 

(HR=0,096; IC95%=0,018-0,519; p=0,007) (Tabela 38).  
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Tabela 38 -  Impacto do gênero, idade, localização e estadiamento tumoral 
no tempo de sobrevida (n=30) 

 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; HR= hazard ratio; 
IC= Intervalo de confiança; T= tumor; N=nódulo; TX= tumor primário não pode ser avaliado; 
N0=ausência de metástases em linfonodos regionais; N1/N2/N3= comprometimento 
crescente dos linfonodos regionais 
 
 

 

 

Variável HR (IC 95%) p 

Gênero (masculino / feminino) 1,874 (0,439-8,002) 0,396 

Idade (>60 / <60 anos) 0,920 (0,433-1,958) 0,829 

Laringe 0,929 (0,369-2,339) 0,876 

Faringe 0,997 (0,329-3,024) 0,996 

Cavidade bucal 1,846 (0,852-4,001) 0,120 

Localização tumoral     0,015* 

Faringe / cavidade bucal 0,259 (0,100-0,674)  0,006* 

Laringe / cavidade bucal 0,273 (0,072-1,032)  0,056* 

Tumor 0,659 (0,186-2,331) 0,517 

    TX 8,154 (0,848-78,423)  0,069* 

N     0,024* 

1/0 0,214 (0,037-1,232)  0,084* 

2/0 0,096 (0,018-0,519)  0,007* 

3/0 0,510 (0,115-2,266) 0,376 
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5.4.3  Avaliação do impacto da qualidade de vida no tempo de 

sobrevida  

 

Para avaliar o impacto da qualidade de vida no tempo de sobrevida, 

foi realizada a análise de Regressão Logística Univariada. Nesta análise, 

foram associadas ao óbito as seguintes variáveis: atividade - para cada 

aumento de uma unidade no escore pós-tratamento odontológico reduz em 

uma vez a chance de óbito (HR= 0,987; IC95%=0,973-1,001; p=0,078); 

recreação - para cada aumento de uma unidade no escore pós-tratamento 

odontológico, reduz em uma vez a chance de óbito (HR= 0,987; 

IC95%=0,973-1,001; p=0,076); deglutição - para cada aumento de uma 

unidade no escore da deglutição reduz em três e em duas vezes, a chance 

de óbito pré (HR= 0,964; IC95%=0,939-0,989; p=0,006) e pós-tratamento 

odontológico (HR= 0,976; IC95%=0,957-0,996; p=0,020), respectivamente; 

mastigação - para cada aumento de uma unidade no escore da mastigação 

pós-tratamento odontológico, reduz em 2,3% a chance de óbito (HR= 0,977; 

IC95%=0,954-0,999; p=0,044) (Tabela 39). 

Em relação à QGA, QGB e QGC os dados estão apresentados na 

Tabela 39. Quanto a QGA - para cada piora da classificação desta questão 

pós-tratamento odontológico aumenta em 70 vezes a chance de óbito (HR= 

1,726; IC95%=1,026-2,904; p=0,040); QGB - para cada piora da 

classificação aumenta em 569 e em 80 vezes a chance de óbito pré (HR= 

1,569; IC95%=0,979-2,514; p=0,061) e pós-tratamento odontológico (HR= 

1,797; IC95%=1,078-2,997; p=0,025), respectivamente; Qualidade de vida - 
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para cada aumento de uma unidade no escore total da qualidade de vida 

pós-tratamento odontológico reduz em três vezes a chance de óbito (HR= 

0,967; IC95%=0,937-0,998; p=0,036).  

  

 
Tabela 39 -  Impacto dos diversos domínios, QGA, QGB, QGC e do escore 

total do UW-QOL comparativamente pré e pós-tratamento 
odontológico no tempo de sobrevida (n=30) 

 
Pré-tratamento odontológico Pós-tratamento odontológico 

Variável 
HR (IC 95%) p HR (IC95%) p 

Dor 1,004 (0,992-1,016) 0,521 1,002 (0,987-1,017) 0,845 

Aparência 0,993 (0,977-1,010) 0,425 0,984 (0,964-1,005) 0,144 

Atividade 1,000 (0,983-1,017) 0,954 0,987 (0,973-1,001) 0,078*

Recreação 0,998 (0,985-1,011) 0,756 0,987 (0,973-1,001) 0,076*

Deglutição 0,964 (0,939-0,989) 0,006* 0,976 (0,957-0,996) 0,020*

Mastigação 0,992 (0,975-1,008) 0,323 0,977 (0,954-0,999) 0,044*

Fala 0,996 (0,981-1,010) 0,556 0,996 (0,981-1,010) 0,556 

Ombro 1,014 (0,997-1,032) 0,103 1,008 (0,994-1,022) 0,283 

Paladar 1,002 (0,992-1,011) 0,700 1,003 (0,992-1,013) 0,631 

Saliva 0,995 (0,977-1,014) 0,621 0,983 (0,957-1,009) 0,191 

Humor 0,998 (0,984-1,012) 0,748 0,990 (0,976-1,004) 0,157 

Ansiedade 1,003 (0,991-1,014) 0,638 0,992 (0,982-1,002) 0,110 

QGA  1,184 (0,803-1,745) 0,393 1,726 (1,026-2,904) 0,040*

QGB 1,569 (0,979-2,514) 0,061* 1,797 (1,078-2,997) 0,025*

QGC  1,122 (0,755-1,667) 0,569 1,149 (0,655-2,016) 0,627 

Escore total 0,994 (0,963-1,025) 0,686 0,967 (0,937-0,998) 0,036*

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; HR= hazard ratio; 
IC= Intervalo de confiança 
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Em relação ao impacto da piora/melhora da qualidade de vida pós-

tratamento odontológico no tempo de sobrevida, foram associadas ao óbito 

as seguintes variáveis: atividade - a piora do escore da atividade pós-

tratamento odontológico aumenta em 148 vezes a chance de óbito (HR= 

2,487; IC95%=0,911-6,785; p=0,075); escore total da qualidade de vida - a 

piora do escore total da qualidade de vida pós-tratamento odontológico 

aumenta em 222 vezes a chance de óbito (HR= 3,220; IC95%=1,258-8,242; 

p=0,015) (Tabela 40). 

 

Tabela 40 -  Impacto da piora/melhora dos diversos domínios, QGA, QGB, 
QGC e do escore total do UW-QOL pós-tratamento 
odontológico no tempo de sobrevida (n=30) 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; HR= hazard ratio; 
IC= Intervalo de confiança 

Variável HR (IC 95%) p 

Dor (piora / melhora) 1,953 (0,770-4,950) 0,158 

Aparência (piora / melhora) 1,070 (0,441-2,597) 0,881 

Atividade (piora / melhora) 2,487 (0,911-6,785) 0,075* 

Recreação (piora / melhora) 1,615 (0,539-4,842) 0,392 

Deglutição (piora / melhora) 0,728 (0,166-3,193) 0,673 

Mastigação (piora / melhora) 31,648 (0,247-4054,658) 0,163 

Fala (piora / melhora) 1,360 (0,394-4,695) 0,626 

Ombro (piora / melhora) 2,848 (0,356-22,778) 0,324 

Paladar (piora / melhora) 1,946 (0,560-6,758) 0,295 

Saliva (piora / melhora) 0,899 (0,108-7,508) 0,922 

Humor (piora / melhora) 1,392 (0,553-3,502) 0,482 

Ansiedade (piora / melhora) 1,600 (0,640-4,000) 0,315 

QGA (piora / melhora) 0,927 (0,306-2,803) 0,893 

QGB (piora / melhora) 1,504 (0,587-3,852) 0,396 

QGC (piora / melhora) 1,016 (0,420-2,459) 0,972 

Média do UW-QOL (piora/melhora) 3,220 (1,258-8,242) 0,015* 
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5.4.4  Avaliação do impacto do EVA, KPS e do PPI pré e pós-

tratamento odontológico no tempo de sobrevida  

 

 Em relação ao impacto da EVA, KPS e do PPI no tempo de sobrevida, 

os dados estão apresentados na Tabela 41. Nesta análise, foram associadas 

ao óbito as seguintes variáveis: KPS - para cada aumento de uma unidade 

do KPS reduz em três e quatro vezes, respectivamente a chance de óbito 

pré (HR= 0,962; IC95%=0,937-0,986; p=0,003) e pós-tratamento 

odontológico (HR= 0,957; IC95%=0,929-0,987; p=0,005); PPI - para cada 

aumento de uma unidade do PPI, aumenta em 33 e 27 vezes a chance de 

óbito pré (HR= 1,330; IC95%=1,123-1,577; p=0,001) e pós-tratamento 

odontológico (HR= 1,274; IC95%=1,072-1,515; p=0,006), respectivamente.  

 

Tabela 41 -  Impacto da EVA, KPS e PPI comparativamente pré e pós-
tratamento odontológico no tempo de sobrevida (n=30) 

 

Pré-tratamento odontológico Pós-tratamento odontológico 
Variável 

HR (IC 95%) p HR (IC 95%) p 

EVA  0,981 (0,880-1,093) 0,722 1,019 (0,904-1,148) 0,758 

KPS  0,962 (0,937-0,986) 0,003* 0,957 (0,929-0,987) 0,005*

PPI  1,330 (1,123-1,577) 0,001* 1,274 (1,072-1,515) 0,006*

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; HR= hazard ratio; 
IC= Intervalo de confiança 
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Em relação ao impacto da piora/melhora da EVA, KPS e do PPI pós-

tratamento odontológico no tempo de sobrevida, foi associada ao óbito a 

seguinte variável: KPS - a piora do KPS aumenta em 120 vezes (HR= 2,211; 

IC95%=0,896-5,459; p=0,085) a chance de óbito (Tabela 42). 

 

Tabela 42 -  Impacto da piora/melhora do EVA, KPS e PPI pós-tratamento 
odontológico no tempo de sobrevida (n=30)  

 
Variável HR (IC 95%) p 

EVA (piora / melhora) 1,043 (0,433-2,514) 0,925 

PPI (piora / melhora) 0,834 (0,335-2,079) 0,697 

KPS (piora /melhora) 2,211 (0,896-5,459)  0,085* 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; HR= hazard ratio; 
IC= Intervalo de confiança 
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5.4.5  Avaliação do impacto do número e do tipo de medicações 

pré e pós-tratamento odontológico no tempo de sobrevida  

 

 Em relação ao impacto do número e do tipo de medicações pré e pós-

tratamento odontológico no tempo de sobrevida, foram associadas ao óbito 

as seguintes variáveis: medicações analgésicas - para cada aumento de 

uma unidade no número de medicações analgésicas, aumenta em 54 vezes 

a chance de óbito pós-tratamento odontológico (HR= 1,537; IC95%=0,969-

2,437; p=0,068); medicações sintomáticas - para cada aumento de uma 

unidade no número de medicações sintomáticas aumenta em 27 e em 35 

vezes a chance de óbito pré (HR= 1,273; IC95%=1,007-1,609; p=0,044) e 

pós-tratamento odontológico (HR= 1,347; IC95%=1,010-1,797; p=0,043), 

respectivamente (Tabela 43). 

 

Tabela 43 -  Impacto do número total de medicações, número de 
medicações analgésicas, número de medicações adjuvantes, 
sintomáticas e para doenças de base no tempo de sobrevida 
comparativamente pré e pós-tratamento odontológico (n=30) 

 
Pré- tratamento 
odontológico 

Pós-tratamento 
odontológico Medicações 

HR (IC 95%) p HR (IC 95%) p 

Total  1,127 (0,951-1,335) 0,168 1,163 (0,971-1,394) 0,102 

Analgésicas 1,241 (0,818-1,883) 0,310 1,537 (0,969-2,437) 0,068*

Adjuvantes 0,925 (0,638-1,340) 0,680 0,867 (0,585-1,285) 0,478 

Sintomáticas 1,273 (1,007-1,609) 0,044* 1,347 (1,010-1,797) 0,043*

Doenças de base 0,964 (0,705-1,319) 0,820 0,937 (0,680-1,293) 0,693 

(*) variável selecionada para a Regressão Logística Multivariada p<0,10; HR= hazard ratio; 
IC= Intervalo de confiança 
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5.4.6  Avaliação dos fatores preditores de óbito 

 

Na análise de Regressão Logística Multivariada foram selecionados 

os seguintes fatores preditores independentes de óbito: mastigação - para 

cada aumento de uma unidade no escore da mastigação pós-tratamento 

odontológico, reduz em quatro vezes a chance de óbito (HR= 0,962; 

IC95%=0,937-0,989; p=0,005); escore total da qualidade de vida - a piora do 

escore total da qualidade de vida aumenta em 470 vezes a chance de óbito 

(HR= 5,727; IC95%=1,652-19,853; p=0,006); QGA - a piora da classificação 

da QGA pós-tratamento odontológico aumenta em 167 vezes a chance de 

óbito (HR= 2,678; IC95%=1,498-4,788; p=0,001) (Tabela 44). 

 

 

Tabela 44 -  Fatores preditores independentes de óbito (n=30) 
 

Variável HR (IC 95%) p 

Domínio mastigação – UW-QOL  
pós-tratamento odontológico 0,962 (0,937-0,989) 0,005* 

Escore total da qualidade de vida -  
UW-QOL (piora / melhora) 5,727 (1,652-19,853) 0,006* 

Questão geral A – UW-QOL  
pós-tratamento odontológico 2,678 (1,498-4,788) 0,001* 

(*) variável selecionada pela Regressão Logística Multivariada p<0,05; HR=hazard ratio; IC= 
Intervalo da confiança 
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5.4.7  Avaliação do impacto do tratamento odontológico na 

sobrevida dos doentes 

 

Em relação ao impacto do tratamento odontológico no domínio 

mastigação do UW-QOL e na sobrevida dos doentes avaliados, observou-se 

que os doentes que obtiveram qualquer grau de melhora em relação ao 

domínio mastigação após o tratamento odontológico apresentaram 10,0 

meses em média de sobrevida, e os doentes que pioraram ou mantiveram o 

escore do domínio mastigação em zero, apresentaram 3,4 meses em 

mediana de sobrevida. Portanto, melhorar a qualidade de vida em relação ao 

domínio mastigação proporciona uma melhora da curva de sobrevida destes 

doentes (p=0,034) (Tabela 45 e Figura 14). 

 

 

Tabela 45 -  Impacto da melhora do domínio mastigação do UW-QOL pós-
tratamento odontológico no tempo de sobrevida (n=30) 

 

*Nos dados >0 não foi possível calcular a mediana 
 

 

Variável  Tempo de sobrevida 
(meses) 

Domínio mastigação – UW-QOL pós-tratamento  
odontológico 

Mediana (IC95%) 

Escore =0 3,4 (1,7-5,0) 

Escore >0  10,0 (média) 
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(*) nível de probabilidade do teste de Log-Rank 

Figura 14 -  Curva de Kaplan-Meier relacionando o domínio mastigação do 
UW-QOL pós-tratamento odontológico e a sua influência no 
tempo de sobrevida (n=30) 

 
 

Em relação ao impacto do tratamento odontológico na questão geral 

A do UW-QOL (Comparado com o mês antes de você desenvolver o câncer, 

como você classificaria a sua qualidade de vida relacionada à saúde?) e no 

tempo de sobrevida dos doentes avaliados, observou-se que os doentes que 

relataram uma qualidade de vida muito pior quando comparado há um mês 

antes do diagnóstico do tumor após o tratamento odontológico apresentaram 

2,1 meses em mediana de sobrevida, e os doentes que relataram outra 

alternativa para descrever a sua qualidade de vida apresentaram 5,3 meses 

em mediana de sobrevida. Portanto, muita piora na questão geral A do UW-

QOL pós-tratamento odontológico promove a decréscimo da sobrevida 

nestes doentes em 3,3 meses em mediana (p<0,001) (Tabela 46 e Figura 

15).  

Mastigação pós-tratamento odontológico 
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Tabela 46 -  Impacto da melhora da questão geral A do UW-QOL pós-
tratamento odontológico no tempo de sobrevida (n=30) 

 

 

 

 

(*) nível de probabilidade do teste de Log-Rank 

Figura 15 -  Curva de Kaplan-Meier relacionando a QGA do UW-QOL pós-
tratamento odontológico e a sua influência no tempo de 
sobrevida (n=30) 

 
 

Variável Tempo de sobrevida (meses) 

Questão geral A - UW-QOL pós-tratamento 
odontológico 

Mediana (IC95%) 

Outra alternativa 5,3 (5,1-10,3) 

Alternativa muito pior 2,1 (1,5-3,0) 

QGA - pós-tratamento odontológico 
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 Em relação ao impacto do tratamento odontológico na qualidade de 

vida e no tempo de sobrevida dos doentes avaliados, observou-se que os 

doentes que obtiveram qualquer grau de melhora do escore total da 

qualidade de vida apresentaram 7,6 meses em mediana de sobrevida, e os 

doentes que pioraram ou mantiveram o seu escore total da qualidade de 

vida apresentaram 3,3 meses em mediana de sobrevida. Portanto, melhorar 

a qualidade de vida nestes doentes proporciona um acréscimo de 4,3 meses 

no seu tempo de sobrevida (p=0,015) (Tabela 47 e Figura 16).  

 
Tabela 47 -  Impacto da melhora do escore total da qualidade de vida pós-

tratamento odontológico no tempo de sobrevida (n=30) 
 

 

 
(*) nível de probabilidade do teste de Log-Rank 

Figura 16 -  Curva de Kaplan-Meier relacionando o escore total da 
qualidade de vida pós-tratamento odontológico e a sua 
influência no tempo de sobrevida (n=30) 

Variável Tempo de sobrevida (meses) 
Escore total da Qualidade de vida – UW-QOL Mediana (IC95%) 
Melhora   7,6 (2,7-12,6) 
Piora / manteve 3,3 (1,9-4,7) 



 

 

 

 

 

 

 

6  DISCUSSÃO 
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Até o presente momento, de acordo com as bases de dados 

pesquisadas (LILACS, IBECS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO), 

este parece ser o primeiro estudo a revelar as características orofaciais e a 

condição de saúde bucal em doentes com câncer avançado de cabeça e 

pescoço em cuidados paliativos em instituição universitária de atendimento 

terciário, além de testar a efetividade de um protocolo de cuidados 

odontológicos no alívio de sintomas bucais, incluindo a dor e a melhora da 

qualidade de vida e sua relação com a sobrevida dos doentes, através de 

instrumentos de avaliação reconhecidos pela comunidade científica. Por 

isso, torna-se difícil uma comparação entre nossos resultados e os 

encontrados na literatura especializada. Esta em geral apresenta 

informações abundantes sobre queixas e complicações do câncer em geral, 

incluindo o de cabeça e pescoço, mas raramente sobre doentes em fase 

final de vida e, particularmente em situações críticas como as encontradas 

nos doentes deste estudo. 

Este estudo permitiu a observação e a compreensão desta amostra 

tão delicada de doentes ao revelar o impacto e a gravidade do câncer 

avançado de cabeça e pescoço na qualidade de vida.  Esta observação foi 

realizada através de um mapeamento das queixas orofaciais, sinais, 

sintomas e necessidades de tratamento odontológico ao longo de todo o 

período do estudo. Embora a amostra estudada seja pequena, ela é 

complexa e representa a necessidade de cuidados bucais em doentes 
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terminais com câncer de cabeça e pescoço, algo ainda não adequadamente 

estudado em nosso meio e, portanto, pouco compreendido. Isso se torna 

ainda mais crítico porque pouco ou nada se sabe a respeito de quantos 

doentes com câncer intratável evoluem para a necessidade de cuidados 

especiais.  

 

Caracterização da amostra: condição clínica dos doentes  

 

O gênero masculino foi predominante na amostra estudada, 

confirmando os dados já existentes na literatura sobre esse tipo de câncer 

(Dedivitis et al., 2004). A faixa etária variou de 38 a 79 anos, semelhante à 

observada por Antunes e Antunes (2004). A maioria dos doentes eram ex-

tabagistas e ex-etilistas e a associação entre eles ocorreu em metade da 

amostra. Vários estudos mostram forte relação entre a associação do álcool 

e do tabaco com o câncer de laringe e cavidade bucal (Schlecht et al., 1999; 

Dobrossy, 2005), o que pode aumentar em 15 vezes o risco para estas 

doenças (Zender, Petruzzelli, 2005). 

O consumo de álcool, além de ser um dos principais fatores 

etiológicos para o câncer de cabeça e pescoço, também constitui um dos 

principais fatores que causam comprometimento social desta população. O 

alcoolismo interfere no cuidado ao doente, pois causa conflitos e ruptura de 

laços familiares, desorganização familiar e problemas financeiros. Os dados 

do presente estudo reforçam a precária condição familiar e social dos 

doentes. Esta situação, na sua fase final de vida, culmina em falta de 
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cuidado por parte dos familiares, abandono e isolamento social. O 

alcoolismo aumenta o risco de problemas sociais, empregatícios, familiares, 

físicos e legais, e por si só é considerado um problema de saúde pública 

(Reinaldo, Pillon, 2008). Isto torna os doentes com câncer de cabeça e 

pescoço complexos no seu cuidado e por isso necessitam de abordagem 

multidisciplinar e multidimensional (Ledeboer et al., 2008). 

O carcinoma espinocelular foi o tipo histológico prevalente na 

amostra, corroborando com a literatura científica especializada (Durazzo et 

al., 2005; Cuffari et al., 2006; Scully, Félix, 2006). O sítio anatômico mais 

frequentemente acometido foi a orofaringe o que está de acordo com 

Wünsch-Filho (2002) e Berto et al. (2006). Porém, outros trabalhos apontam 

a cavidade bucal como localização mais frequente para o acometimento 

tumoral (Durazzo et al., 2005; Vartanian et al., 2006a; Vartanian, Kowalski, 

2009). É possível que a dificuldade de visualização da orofaringe durante 

exame físico dificulte o diagnóstico precoce (Berto et al., 2006). 

Consequentemente, o diagnóstico em fase avançada reduz as chances de 

cura, situação em que o tratamento passa a ser exclusivo por cuidados 

paliativos. A prevalência do câncer de boca neste estudo assemelha-se à 

citada pela literatura (Dobrossy, 2005; Alvarenga et al., 2008).  

Portanto, em relação às características do tumor é válido inferir que, 

sendo semelhantes às da literatura vigente, a amostra estudada representa 

a população a que pertencem os doentes, a despeito de seu tamanho. 
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Gravidade da doença / doentes 

 

A gravidade dos doentes da presente amostra pode ser observada 

pela presença de metástase em metade da amostra; pela múltipla 

localização do tumor no seu sítio primário; pelos múltiplos tratamentos do 

câncer a que foram submetidos, sendo que em um quarto da amostra foi 

exclusivamente paliativo; pela presença de morbidades crônicas associadas 

(Tabela 5) e, sobretudo pelo uso de dispositivos ou aparelhos que 

necessitam para sobreviver (sonda nasogástrica e gastrostomia). O 

prognóstico (PPI), com sobrevida estimada em 60 dias e a funcionalidade 

dos doentes confirmam uma precária condição de saúde.  

Estudos brasileiros revelam diferenças significantes em relação à 

apresentação clínica e as características do tumor comparativamente entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde geralmente a doença é 

diagnosticada tardiamente, isto se dá pela falta de acesso a um sistema de 

saúde de qualidade (Carvalho et al., 2004; Vartanian et al., 2004). Essa 

demora leva a mutilações e deformidades, com impacto nos aspectos sócio-

econômicos do doente e dos seus familiares. Salienta a importância do 

diagnóstico precoce através da implementação de programas educativos e 

de triagem para que se possa mudar este panorama. Deficiências quanto ao 

registro do estadiamento tumoral nos prontuários médicos como as 

verificadas na amostra estudada, contribuem para o desconhecimento das 

características desses doentes e também para a adoção de medidas mais 

eficientes no seu tratamento.  
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A dor foi o sintoma inicial e principal da doença que levou o doente ao 

diagnóstico nesta amostra. Ela pode ser a principal queixa, às vezes o único 

sintoma que motiva os doentes a procurar atendimento à saúde e definição 

do diagnóstico (Siqueira et al., 2004; Cuffari et al., 2006). 

Segundo o relato dos doentes, o diagnóstico da doença foi realizado 

por diferentes profissionais, incluindo dentre eles o cirurgião dentista, 

otorrinolaringologista e o cirurgião de cabeça e pescoço. Faria et al. (2003) 

observaram que o local e o tipo de câncer de boca interferem na percepção 

do paciente sobre o papel dos dentistas e dos médicos na avaliação das 

suas queixas; as queixas na região orofaringeana e nos lábios normalmente 

levam o doente à procura por um médico, enquanto que as queixas nas 

regiões alveolares ou assoalho da boca levam o doente a procurar um 

dentista. Por isso, os cirurgiões dentistas devem receber preparo adequado 

para avaliar, diagnosticar e encaminhar corretamente os doentes, para que 

seja instituído o tratamento o mais precocemente possível. Felizmente esse 

problema já é abordado amplamente em instituições de ensino e saúde em 

nosso país.  

A literatura científica mostra que morbidades associadas são 

frequentes em doentes com câncer (Carvalho et al., 2010), inclusive a 

depressão (Amar et al., 2002). A situação desses doentes se agrava 

também pela dificuldade de acesso a recursos importantes do Sistema Único 

de Saúde (SUS), como mostram as extensas filas de espera para a 

realização de um exame de imagem para o diagnóstico precoce, 

estadiamento e o planejamento do tratamento em tempo hábil. Isto pode ser 
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comprovado pelo extenso tempo decorrido entre o diagnóstico do tumor e o 

encaminhamento dos doentes à clínica de cuidados paliativos. 

Dentre as morbidades associadas, a mais frequentemente observada 

foi a doença cardiovascular, seguida da depressão. Esta é freqüente em 

doentes com câncer (Amar et al., 2002), particularmente naqueles em fase 

final de vida, contribuindo para a piora da qualidade de vida. 

A presença de morbidades crônicas associadas tem impacto negativo 

sobre o prognóstico de doentes com câncer de cabeça e pescoço, e, além 

disso, o uso do tabaco e do álcool aumentam a morbidade e a mortalidade. 

Também contribui o fato de que pacientes com morbidades crônicas tendem 

a ter atraso no diagnóstico, além de receber tratamentos menos agressivos 

(Paleri et al., 2010). Além disso, quando há possibilidade de terapêutica, os 

doentes com morbidades associadas apresentam maior incidência e maior 

gravidade de complicações do tratamento (Piccirillo et al., 2004). 

Considerando o fato de que havia idosos nesta amostra (idade média de 

60,4 anos), há que se destacar um desafio ainda maior neste caso, devido à 

presença de morbidades próprias da idade. Tudo isto, somado aos efeitos 

adversos de muitas medicações (cerca de seis medicações por doente), 

causam impacto negativo na qualidade de vida dos doentes. 
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Queixas principais, sinais e sintomas orofaciais à avaliação 

odontológica 

 

No momento da avaliação pré-tratamento odontológico, à anamnese, 

observou-se que nem sempre as queixas principais representavam todos os 

problemas encontrados. Isso significa que durante o exame clínico, foram 

encontrados outros sinais e sintomas que, muito embora não fossem 

relatados pelos doentes, apresentavam relevância e impacto na sua saúde 

geral e qualidade de vida. Isto deve ser levado em consideração, visto que 

nem sempre os doentes se queixam espontaneamente de seus problemas e 

desconfortos com a boca por acreditarem serem próprios da doença, 

principalmente no câncer de cabeça e pescoço avançado. 

Portanto, esses doentes devem ser questionados e avaliados 

regularmente também nesses aspectos de saúde (Sweeney, Bagg, 2000). 

Por isso, é fundamental que sejam feitas reavaliações frequentes de todo o 

segmento cérvico-facial, para a detecção precoce de dor e sintomas que 

tendem a surgir ou aumentar com a progressão da doença. A dor no 

paciente com câncer é multifatorial, incluindo tumor, tratamento e 

morbidades associadas. Todos apresentavam múltiplos sinais e sintomas 

orofaciais, o que dificulta entender a origem dessas queixas: se decorrentes 

das complicações da doença, do seu tratamento, de morbidades associadas, 

como as doenças odontológicas, ou se devido às complicações da doença. 

Essa condição clínica pode ser realçada pelo exemplo das seguintes 

queixas obtidas à anamnese: 
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“...Doutora, está com quase um ano que eu não telefono!” 

“...pra falar, pra comer, é a maior tristeza!”  

“...não consigo engolir, me alimento tudo líquido.”  

 

As queixas principais mais comumente relatadas pelos doentes foram 

dor e disfagia, semelhante ao relatado por Forbes (1997), Paunovich et al. 

(2000) e Price et al. (2009). A dor é a principal queixa de doentes com 

câncer em todas as fases da doença (Bonica, 1985; Epstein et al., 1999; 

Pimenta et al., 1997).  

Os doentes deste estudo eram altamente sintomáticos e 

apresentaram cerca de nove sinais e sintomas (variou de 3-20) observados 

durante a avaliação odontológica. Estudos prévios relatam dados inferiores 

(Forbes et al., 1997; Lin et al., 2011) e encontraram dor, perda ponderal, 

dificuldades para alimentação, disfagia, sintomas respiratórios, xerostomia, 

infecções fúngicas e dificuldades para a fonação como os sinais e sintomas 

mais frequentemente apresentados e referidos pelos doentes. Outras séries 

de estudos (Shedd et al., 1980; Aird et al., 1983) encontraram mais 

frequentemente dor, disfagia, obstrução das vias aéreas, feridas neoplásicas 

e xerostomia.  

A maioria dos doentes apresentava lesões bucais e extrabucais, a 

maioria tumoral (85,7%), ou seja, superior ao encontrado por Aird et al. 

(1983), que encontraram lesões tumorais em apenas 14,0% dos doentes. 

Este dado realça ainda mais a gravidade da amostra; além disso, feridas 

tumorais acarretam dor, infecção secundária, odor desagradável, exsudato e 

sangramento (Grocott, 1995b). Por exemplo, um quarto dos doentes 
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apresentava odor fétido. O odor é um sintoma que causa constrangimento e 

isolamento social, comprometendo ainda mais a autoimagem corporal e 

qualidade de vida (Grocott, 2000). 

Apesar da definição de Hockstein et al. (2004) e Meningaud et al. 

(2006) é necessário revisar o conceito de sialorréia. A sialorréia, por 

definição*, refere-se ao aumento do fluxo salivar. A sialorréia pode ou não vir 

acompanhada de corrimento† pelos lábios. Este corrimento de saliva pelos 

lábios não caracteriza, necessariamente, a sialorréia, muito embora estes 

dois fatos sejam considerados como um único aspecto clínico, chamados 

apenas de sialorréia. A experiência clínica em doentes com câncer 

avançado de cabeça e pescoço sugere que o corrimento salivar ocorre 

devido à disfagia e/ou odinofagia, seja por edema de língua ou obstrução 

tumoral, e, por isso, não é propriamente consequência de uma sialorréia 

verdadeira (aumento de produção salivar), situação em que aqui será tratada 

como babação (pseudosialorréia). 

A babação pode ser considerada uma pseudosialorréia (corrimento 

salivar), como foi observada em 45,5% da amostra, embora não tenha sido 

medido o fluxo salivar dos doentes, tendo como possível causa o próprio 

crescimento tumoral. Ela se deve ao edema lingual e, portanto, decorre de 

alterações mecânicas no espaço bucal. A literatura também cita a babação 

como sequela do tratamento oncológico, da perda da sensibilidade ou 

deformidade da cavidade bucal e da língua (Olsen, Sjögren, 1999). Nos 

                                                           
*  Fluxo excessivo de saliva (Dicionário Médico Enciclopédico de Taber).  
†  Humor que escorre anormalmente de alguma parte do corpo (Dicionário Michaelis). 
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doentes do presente estudo, o aumento da língua era de origem inflamatória, 

e a babação foi uma consequência da falta de espaço para o volume de 

saliva secretado, foi reduzida com o tratamento odontológico implantado, e a 

redução do edema lingual. 

Infecções oportunistas foram comuns na amostra. Estão relacionadas 

à presença de feridas expostas, à higiene bucal precária, debilidade geral, 

boca seca e ao uso de esteróides que favorecem o seu aparecimento 

(Sweeney, Bagg, 2000). Causam alterações do paladar e, quando graves 

disfagia, bacteremia e septicemia. 

A dor foi a queixa mais frequente, tanto à anamnese como ao exame 

físico. Em média 58,0% dos doentes com câncer, têm dor intolerável e esta 

frequência aumenta para 85,0% em doentes terminais (Portenoy, 1989; 

Folley, Macaluso, 1992). Recentemente, em revisão sistemática englobando 

52 artigos, van den Beuken-van Everdingen et al. (2007) observaram que 

ocorre em 64,0% dos doentes com câncer avançado ou metastático e em 

59,0% dos doentes em tratamento.  O câncer de cabeça e pescoço é o que 

causa mais dor entre os cânceres (van den Beuken-van Everdingen et al., 

2007), fato que pode ser justificado pela grande vascularização e inervação 

trigeminal complexa da cabeça e do pescoço (Katz et al., 2003). E também 

por afetar inúmeras funções cotidianas como a fala, mastigação, deglutição 

e a expressão de emoções. 

Nos doentes da amostra estudada, a prevalência álgica foi superior a 

do estudo de van den Beuken-van Everdingen et al. (2007), a despeito de 

70,0% da amostra fazer uso do III degrau da escada analgésica da OMS 
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(Organização Mundial da Saúde, 1996), Essa quantidade foi superior à 

relatada como queixa principal, durante a anamnese (Tabela 5), visto que foi 

relatada por questionamento direto (Tabela 7); Outros estudos com amostras 

de doentes com câncer de cabeça e pescoço em fase final de vida relatam 

frequência variável de 50,0 a 85,0% (Sheed et al.,1980; Ethunandan et al., 

2005).  

A dor com duração mediana de 8,0 meses é considerada crônica, 

mas, especialmente em cuidados paliativos, suas manifestações referem-se 

a presença, progressão ou evolução da neoplasia ou sequela de tratamentos 

oncológicos. Entretanto, isto não exclui os mecanismos fisiopatológicos 

clássicos da dor. A dor pode estar relacionada, também à infiltração das 

estruturas orofaciais pelo câncer, presença de lesões em mucosas e 

problemas dentários. Em câncer de cabeça e pescoço, a dor afeta as 

funções bucais com prejuízos na qualidade de vida do doente (Connelly, 

Schmidt, 2004; Benoliel et al., 2007). 

Outro dado relevante deste estudo refere-se ao fato de que metade 

da amostra também relatou dor em outras partes do corpo há mais de seis 

meses, o que os caracteriza como doentes com dor crônica. Esta evidencia 

a complexidade da dor no câncer e a importância da abordagem 

biopsicossocial, considerando o doente como alvo da atenção e não apenas 

a doença. Essa abordagem é comum tanto no tratamento do câncer como 

de doentes com dor crônica, ou sob cuidados paliativos. 
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Saúde bucal e o tratamento odontológico 

 

Em relação às condições de higiene bucal, todos os doentes 

apresentavam higiene bucal precária, com acúmulo de resíduos alimentares, 

ressecamento mucoso, o que contribuía para infecções, agravamento de 

condições bucais pré-existentes e dor. Além disso, em alguns doentes havia 

a presença de dentes na massa tumoral, fato que limitou o tratamento. É 

relevante o fato de que as doenças dentais são infecciosas e, portanto, 

morbidades que devem ser eliminados por piorar a condição do próprio 

tumor ou das feridas abertas. 

Quase metade da amostra era desdentada, o que reflete a condição 

dentária da população brasileira, como se observou no CPO-D da população 

estudada (Tabela 16), resultado semelhante ao encontrado em estudo 

realizado na população brasileira com a mesma faixa etária (Projeto SB 

Brasil, 2003). 

Infecções odontogênicas quando associadas à progressão do tumor, 

candidíase bucal, xerostomia, trismo, dor (Bjordal et al., 2001), radioterapia e 

quimioterapia contribuem ainda mais para piorar a condição bucal do doente. 

 

Qualidade de vida relacionada à saúde no pré-tratamento odontológico 

 

A exemplo de outros estudos (Vartanian et al., 2004), os domínios 

mastigação e deglutição foram os piores desta amostra. Curiosamente, 

houve diferença entre os gêneros, sendo maiores para as mulheres nos 
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domínios atividade (p=0,031), deglutição (p=0,043) e ao escore total 

(p=0,020), que pode ser justificado pelo fato de que os homens estão mais 

expostos aos fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço (Blot et al., 

1988) e as lesões anatomicamente podem ser mais agressivas. Estes dados 

corroboram com os resultados encontrados por Carvalho et al. (2001), que 

observaram que o câncer de cabeça e pescoço em mulheres apresentam 

diferenças clínico-epidemiológicas particulares, tais como menor 

agressividade relacionada à localização dessas lesões e estadiamento. 

Outro fato que merece destaque foi a baixa pontuação dada ao 

domínio ombro (p=0,028) pelos doentes com localização tumoral em faringe 

(p<0,05) comparativamente à cavidade bucal. Fato que pode ser justificado 

pela limitação provocada pelas fibroses pós-operatórias, secundárias a 

amplas ressecções cirúrgicas e esvaziamento cervical, observado nos 

doentes com recidiva da lesão, bem como devido a metástases cervicais 

que provocam limitação do movimento cervical por dor ou pelo volume 

tumoral (Vartanian et al., 2004).   

Neste estudo, os doentes que apresentaram longos períodos de 

doença e dor apresentaram pior qualidade de vida relacionada à saúde 

(p=0,031; p=0,030) e particularmente no caso de doença avançada, a 

aparência (p=0,031) e a saliva (p=0,004) foram os domínios mais afetados.  

A dor ou desconforto, a imagem corporal, o significado da doença, seus 

desejos, relacionamentos, valores ou crenças espirituais contribuem para a 

sua experiência da doença e do sofrimento (Sepúlveda et al., 2002).  
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A percepção do desconforto é individualizado e construído pelos 

doentes em variadas formas, observou-se que nos doentes com muitas 

queixas principais (p=0,005; p=0,002) e em muitas localizações, a qualidade 

de vida relacionada à dor foi pior, comprovando o seu impacto sobre 

desfechos clínicos como dor e ansiedade (Wilson et al., 2002). 

Os doentes que não recebiam alimentos por boca possuíam uma pior 

qualidade de vida relacionada à aparência (p=0,023), que pode ser 

explicado pelo fato de alguns doentes fazerem uso de sondas nasogástricas 

para alimentação, devido à disfagia provocada pelo crescimento tumoral que 

comprometia deglutição (p=0,031), a nutrição e a qualidade de vida global 

do doente (p=0,010). 

Além disto, complicações da doença podem acometer estes doentes, 

contribuindo ainda mais para a piora global da qualidade de vida, como a 

babação (p=0,034), que nos nossos doentes ocorreu essencialmente de 

duas causas: 1) o edema lingual, devido a um prejuízo no retorno venoso 

pela infiltração tumoral; 2) a presença de extensas lesões na boca, o que 

levou a um impedimento mecânico da deglutição. A babação afetou a 

aparência (p=0,027), ainda mais comprometida pelo uso de sonda 

nasogástrica para alimentação, presente em parte deles. As dificuldades 

com a fala provocam constrangimento, isolamento social e afetam 

gravemente a recreação (p=0,048) destes doentes (Hockstein et al., 2004). 

Os dados deste estudo evidenciam que a perda da locomoção 

compromete a qualidade de vida dos doentes, quanto à atividade (p=0,004) 

e a qualidade de vida geral (p=0,001), o que parece ser óbvio. 
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Intensidade e alívio da dor no pós-tratamento odontológico 

 

Em relação ao alívio da dor, após a realização do tratamento 

odontológico, um doente deste estudo, ao ser questionado sobre melhora, 

salientou, após a extração de um dente: 

“...doutora, a minha dor foi aliviada aqui! Antes de tirar o 

dente eu tomava 30 comprimidos por dia e 300 gotas de 

dipirona!” 

 
Em relação ao quadro álgico, observou-se uma melhora significante 

da dor (p=0,015), o que demonstrou a efetividade do protocolo de cuidados 

odontológicos aplicado. Alguns fatores contribuíram para isto, como: o 

controle periférico da dor, obtido através de soluções analgésicas bucais, 

pomadas tópicas analgésicas, eliminação de afecções bucais pré-existentes, 

como cárie e doença periodontal, limpeza e oclusão de feridas bucais e 

extrabucais dentre outros cuidados (Jales, Siqueira, 2009).  

A mucosa bucal é acessível para a aplicação de medicações tópicas, 

devido a sua fina barreira tecidual e grande inervação local, apesar da 

redução do tempo de contato desta com o tecido bucal devido à diluição 

salivar. Medidas tópicas são boas opções no caso de lesões bucais, pois 

permitem uma boa analgesia com redução dos efeitos adversos das 

medicações sistêmicas, a exemplo dos opióides (Epstein et al., 2007). 

Fato comprovado após a realização do protocolo de tratamento 

odontológico foi a redução do número total de medicações (p=0,052) e das 
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medicações analgésicas (p=0,032), com isso reduzindo os efeitos adversos 

e proporcionando a melhora da qualidade de vida do doente. 

A necessidade de múltiplos fármacos para controle da dor e de outros 

desses sintomas pode piorar a qualidade de vida devido aos efeitos 

colaterais. O desenvolvimento de protocolos para esse tipo de atendimento 

contribui para a redução do uso de fármacos e melhora da condição bucal 

desses doentes. 

Alguns fatores podem ter contribuído para o controle álgico 

inadequado como a incapacidade ou a dificuldade de deglutir as 

medicações, receio dos efeitos adversos ou da dependência provocada pelo 

uso dos opióides, dificuldade para entendimento da posologia, falta de 

suporte por parte dos cuidadores, quantidade inadequada de opióides, 

invasão tumoral a estruturas ósseas, dor neuropática subtratada. Dados 

inferiores ao relatados por Sakai et al. (1992), após a avaliação de 52 

doentes em fase final de vida, encontraram dor não controlada em 40,0% 

deles. Ao passo que no presente estudo somente 20,0% não tiveram 

controle da dor, o que comprova a importância do controle periférico da dor e 

da eliminação de afecções bucais pré-existentes através dos cuidados 

preventivos, curativos e paliativos implementados. 

Portanto, este estudo destaca a importância da realização de rigorosa 

avaliação e tratamento dos problemas dentários em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço. A adaptação dos cuidados odontológicos pelos 

doentes e cuidadores, aliado, ao próprio tratamento das doenças bucais 

contribuiu para reduzir a dor, as queixas principais, o número de medicações 
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em uso e também de complicações, infecções e hemorragias.  A realização 

de reavaliações frequentes da boca é importante, pois a dor e os sintomas 

orofaciais tendem a aumentar com a progressão da doença (Lapeer, 1990). 

Por isso, a vigilância e a adoção de cuidados específicos contribuem para 

eliminar a dor, assegurar conforto, identificar e eliminar possíveis focos de 

infecção (Chiodo et al.,1998). A atenção para o cuidado odontológico é 

essencial na realização de cuidados paliativos para pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço. A participação do cirurgião dentista como um membro da 

equipe de cuidados paliativos favorece a utilização de medidas padronizadas 

e protocolos de tratamento. 

Os dados deste estudo mostram, em relação à melhora do número 

destas queixas, que o protocolo de cuidados odontológicos aplicados a estes 

doentes mostrou-se efetivo na redução do seu número, bem como de locais 

destas queixas (p<0,001). Compreender que a boca é uma região do corpo 

humano sujeita a inúmeras agressões é fundamental para o controle de 

sintomas como a dor. 

Esta é uma área que necessita de atenção, de modo a conjugar a 

necessidade desses doentes, motivada por problemas decorrentes do tumor 

ou de doenças odontológicas corriqueiras, muitas delas infecciosas, que 

comprometem mais ainda sua condição de saúde (Siqueira et al., 2009b).  

Neste cenário, a participação do cirurgião dentista contribui 

grandemente para a melhora das condições de saúde geral e o torna 

indispensável na equipe de cuidados paliativos. Orientar doentes e 

cuidadores e discutir estes aspectos com a equipe multiprofissional de 
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cuidados paliativos, ajuda na sua integração neste importante segmento da 

área da saúde (Siqueira et al., 2009a). 

 

Qualidade de vida relacionada à saúde e sobrevida no pós-tratamento 

odontológico 

 

Ao longo do estudo, observou-se redução da capacidade funcional 

dos doentes da amostra (p=0,008), o que indica um declínio funcional 

decorrente da progressão da doença, esperada nesta fase de vida em que 

os doentes se encontravam em proximidade à morte. A intervenção proposta 

teve objetivo de melhorar a qualidade de vida dos doentes, não do seu 

estado funcional, o que foi obtido em parte da amostra e isto se justifica pela 

sua gravidade e heterogeneidade de complicações e sintomas. 

Doentes com câncer avançado de cabeça e pescoço apresentam 

tumores extensos e incuráveis além de sinais e sintomas inerentes à própria 

doença. Quando as estruturas da cabeça e pescoço são violadas pelo 

tumor, o processo de morte é lento, persistente e doloroso, e as áreas 

anatômicas envolvidas tendem a ser visíveis, gerando constrangimento, 

isolamento social e prejuízo nas funções relacionadas.  

Oferecer cuidado odontológico a estes doentes possibilita o alívio 

destes sinais e sintomas e a melhora da qualidade de vida relacionada à 

saúde. Isso foi alcançado em relação à aparência (p=0,049), que merece 

destaque pelo alívio da babação, do edema lingual e da limpeza e proteção 

das feridas, o que minimiza infecções secundárias e odor. Já a tendência de 
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piora para o domínio ombro (p=0,058) justifica-se pelas limitações 

decorrentes das metástases cervicais limitarem o movimento cervical, 

causando dor (Vartanian et al., 2004). 

A idade elevada foi um importante fator associado à piora da 

qualidade de vida pré-tratamento odontológico nesses doentes (p=0,033), 

isto pode ser em parte explicado devido à limitação funcional, ao impacto 

das doenças de base e da polifarmácia normalmente presente. 

Pela análise realizada, para cada aumento de uma unidade no 

número das queixas principais pós-tratamento odontológico aumenta em 129 

vezes a chance de piorar da qualidade de vida (p=0,054) e isso é expressivo 

e reflete também a gravidade do doente. 

A funcionalidade apresentada pelo doente pré-tratamento 

odontológico foi fator preditor independente de piora da qualidade de vida 

(p=0,039), isto reforça a importância do encaminhamento precoce dos 

doentes aos cuidados paliativos (Lin et al., 2011), possivelmente devido à 

questão própria da formação médica, isto não é feito rotineiramente. Os 

dados demonstram o seu impacto positivo na melhora da qualidade de vida 

pré (p=0,028) e pós-tratamento odontológico (p=0,012). 

Os cuidados paliativos devem ser introduzidos o mais precocemente 

possível, desde o momento do diagnóstico; porém a introdução dos 

cuidados paliativos no Brasil ainda é recente e incipiente, com a 

necessidade de implementação e estruturação em muitos serviços e escolas 

de formação médica, o que justifica a sua posição 38a/40a no ranking 

mundial (The Economist, 2010).  
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A amostra deste estudo foi muito crítica. A capacidade funcional 

destes doentes estava moderadamente comprometida, como demonstrado 

pela escala de capacidade funcional de Karnofsky (média de 69,5). Mais de 

dois terços dos doentes que estavam em cuidados paliativos e que foram 

motivo deste estudo faleceram no transcorrer do mesmo. Sua probabilidade 

de sobrevida em 17 meses não ultrapassou 6,0%. Esses dados mostram a 

gravidade dos mesmos e as dificuldades inerentes à sua avaliação e 

acompanhamento.  

Isso torna imperativa a instituição de cuidados paliativos o mais 

precocemente possível, desde o momento do diagnóstico da doença, 

perdurando por todo o seu tratamento, e se tornando exclusivo e intenso na 

fase final de vida, prevenindo as complicações e provendo conforto (Maciel, 

2007). Não se deve considerar a inclusão dos cuidados paliativos somente 

na sua fase final de vida, em que os sinais e sintomas tomam dimensões 

exageradas.  

Essa realidade sempre presente na vida destes doentes, dos seus 

familiares e na própria equipe de saúde (Lovel, 2000) realça a dificuldade de 

avaliar os resultados das intervenções realizadas sem levar em 

consideração todas as variáveis envolvidas, particularmente de se conseguir 

um acompanhamento uniforme para todos os doentes, cuja mediana neste 

estudo foi de 2,7 meses, entretanto, com variações muito amplas com um 

mínimo de 9,0 dias e um máximo de 16,8 meses.   

Na condição de doentes terminais, em que se esgotaram as 

possibilidades oncológicas curativas, ocorre o comprometimento das suas 
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funções bucais, direta ou indiretamente pela doença, tornando-os altamente 

sintomáticos. Com isso, acarretando comprometimentos físicos e 

psicológicos devido à exposição e desfiguração do indivíduo. Essa condição 

muda o objetivo do tratamento convencional, neste tipo de câncer, para a 

melhora da qualidade de vida desses doentes (Caponero, Melo, 2002). O 

conhecimento dos cuidados a serem feitos já existe e o melhor que podemos 

fazer é garantir que todos os benefícios aos doentes sejam feitos a partir 

deste conhecimento. 

A importância de manter a qualidade de vida em níveis adequados 

reflete-se pelos dados que indicam seu envolvimento direto com a sobrevida 

dos doentes (p=0,036). O óbito também está associado às variáveis de 

funcionalidade (KPS) e prognóstico (PPI). A localização do tumor também 

esta relacionada à qualidade de vida e à sobrevida. Tumores localizados na 

faringe e na laringe quando comparados com a cavidade bucal, propiciam 

maior tempo de sobrevida. Portanto, os tumores da cavidade bucal têm 

maior gravidade e complicações aos doentes. O que exige a maior atenção 

nos cuidados paliativos locais.  

Outro dado que refletiu essa relação foi o número de medicações 

(p=0,044), pois certamente, quanto maior, maior também será a gravidade 

do doente. Duas variáveis de qualidade de vida que chamam atenção são a 

mastigação e a deglutição, pois quando melhoraram após o tratamento 

odontológico realizado, houve redução da probabilidade de óbito em cerca 

de duas vezes (p=0,044 e p=0,020, respectivamente para mastigação e 
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deglutição), o que demonstra novamente a efetividade e a importância dos 

cuidados nessa população.   

O impacto do tratamento odontológico na qualidade de vida e no 

tempo de sobrevida dos doentes ainda é realçado pelo dado que mostra que 

os doentes que obtiveram qualquer grau de melhora do escore total da 

qualidade de vida tiveram aumento de sobrevida em 4,3 meses (p=0,015), 

bem como através de melhora clinicamente significantes na sua qualidade 

de vida. 

A efetividade do tratamento também ficou demonstrada pela redução 

da intensidade da dor, do número de medicações e do número de queixas, a 

despeito do avanço da doença, e da piora da funcionalidade. Por outro lado, 

a melhora estatística do domínio aparência reflete a influência do tratamento 

odontológico nos doentes. É possível que tenha havido alguma influência 

emocional nos doentes, além da melhora física. 

Além do mais, realça a importância do tratamento odontológico 

realizado o fato de que quando ele melhora a qualidade de vida dos doentes, 

ele dobra o seu tempo de vida (p=0,015). Assim, em conjunto estes dados 

indicam que independente da gravidade dos doentes e do progresso da 

doença, quando são instituídas medidas que reduzem o desconforto e 

melhoram a aparência eles podem viver mais tempo e com melhor qualidade 

de vida, o que certamente se traduz na recuperação, pelo menos em parte, 

da dignidade nesta fase terminal das suas vidas.  
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Limitações do estudo 

 

As limitações deste estudo incluem a sua natureza descritiva, a 

pequena dimensão da amostra e a irregularidade do acompanhamento. No 

entanto, a avaliação e o tratamento desses poucos pacientes foram muito 

importantes para a criação e o aperfeiçoamento de um protocolo 

padronizado para tratamento odontológico de pacientes com câncer 

avançado de cabeça e pescoço.  

Durante o período de realização deste trabalho encontramos algumas 

dificuldades, algumas delas já discutidas na literatura especializada, como: 

1) quantidade insuficiente de doentes encaminhados ao ambulatório; 2) 

encaminhamento tardio dos doentes ao ambulatório de cuidados paliativos, 

que dentre os possíveis motivos esteja uma questão cultural na formação 

médica brasileira ou devido ao grande tempo dispensado, ao esgotar todas 

as possibilidades terapêuticas de cura, e com isso muitos doentes avaliados 

não preencheram os critérios de inclusão, por estarem muito incapacitados 

funcionalmente; 3) elevado índice de mortalidade dos doentes em fila de 

espera para atendimento; 4) dificuldade no acompanhamento dos doentes, 

devido irregularidade nos períodos de seguimento, fato justificado por se 

tratar de uma população com doença avançada e em fase terminal de vida, 

com limitações funcionais impostas pela doença, como debilidade, 

emagrecimento e desfiguração. Por isso, necessitavam de transporte 

especial para o comparecimento aos atendimentos. Além de sucessivas 

internações e dificuldades sociais e familiares sofridas por estes doentes, 
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tornaram esta amostra difícil para avaliar e para uniformizar o tempo mínimo 

e máximo de avaliação. 

Portanto, a principal limitação encontrada na realização deste estudo 

foi a irregularidade no período de seguimento destes doentes, o que obrigou 

a avaliação dos doentes somente em dois momentos, um momento inicial 

(pré-tratamento odontológico) e um momento final (pós-tratamento 

odontológico), e excluindo-se as demais consultas obtidas em alguns 

doentes.  

Ciente disto, optou-se pela realização de estudo clínico não 

controlado, pois a inclusão de um grupo controle não seria possível devido a 

questões éticas.   

 

Considerações finais 

 

O mérito deste estudo foi fazer a caracterização da amostra de 

doentes com câncer avançado de cabeça e pescoço, tanto de sua condição 

clínica geral como orofacial, desenvolver e aplicar cuidados odontológicos 

preventivos, curativos e paliativos, dentro da necessidade de cada doente, o 

que permitiu definir e aplicar um protocolo próprio para esses doentes, de 

modo inédito, e, finalmente, avaliar a efetividade desse protocolo no controle 

da dor, das queixas dos doentes e, principalmente, seu impacto na 

qualidade de vida e sobrevida dos doentes. Isso tudo exigiu grande esforço. 

Outro aspecto fundamental foi que o desenvolvimento deste protocolo 

merece destaque pelo trabalho em equipe, em parceria também com o setor 
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de farmácia, na elaboração das fórmulas magistrais, que na ausência de 

produtos disponíveis no mercado, necessidade de novas vias de acesso ou 

por dificuldades financeiras que impossibilitem o acesso as fórmulas 

convencionais pode-se recorrer às adaptações desenvolvidas neste 

protocolo. 

Embora existam vários estudos epidemiológicos sobre o câncer, 

ainda faltavam dados sobre doentes em fase final de vida, particularmente 

aqueles com câncer de cabeça e pescoço. Certamente, doentes com câncer 

avançado de cabeça e pescoço possuem necessidades médicas, 

odontológicas e sociais importantes, como demonstrados no presente 

estudo. 

Em conjunto, os dados deste estudo mostram que o estado de saúde 

dos doentes era crítico, mas que é possível reduzir a dor e outras queixas, e, 

acima de tudo, que ao melhorar sua qualidade de vida também aumenta a 

sobrevida. O fato de que doenças corriqueiras, como cárie, doença 

periodontal e infecções oportunistas serem regularmente negligenciadas, 

imaginando-se que doentes com doenças, certamente graves como o 

câncer, não sofrem sua influência, é uma constante e espera-se que os 

resultados deste estudo ajudem a mudar esse pensamento realçando o 

óbvio: toda doença infecciosa deve ser tratada, seja ela causa primária ou 

não do padecimento do doente. Portanto, a inclusão do cirurgião dentista 

nas equipes de Cuidados Paliativos, principalmente quando treinados para 

tratar dor, inclusive no câncer, passa a ser uma necessidade. Da fase à 

ênfase ao diagnóstico a Odontologia passa a esta nova fase, que é de 
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contribuir com sua competência técnica para reduzir o sofrimento e melhorar 

a qualidade de vida também do doente com câncer de boca em fase 

avançada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7  CONCLUSÕES 
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Através da metodologia aplicada pode-se concluir o seguinte: 

7.1 O gênero masculino foi mais acometido; a orofaringe foi a localização 

mais frequente; a dor e a disfagia foram as queixas mais relatadas; 

lesões bucais ou extrabucais estavam presentes em todos os doentes 

que apresentavam higiene bucal  precária e infecções odontogênicas 

ou oportunistas. Os sinais e os sintomas observados ao exame clínico 

foram os seguintes: dor, disfagia, lesões bucais e extrabucais, babação 

(pseudosialorréia), trismo, xerostomia, edema lingual, odor das feridas, 

sangramento tumoral, disgeusia, osteorradionecrose;  

7.2 Quanto à funcionalidade houve piora ao longo do acompanhamento; 

7.3 Quanto à qualidade de vida, foi melhor no gênero feminino; pior nos 

doentes com tempo de diagnóstico e de dor superior a 12 meses; pior 

nos doentes que apresentavam babação; pior nos que não se 

alimentavam por via oral e pior nos que não deambulavam; a 

funcionalidade pré-tratamento odontológico foi  preditora independente 

de qualidade de vida;  

7.4 Os doentes estavam em fase avançada da doença; apresentaram 

baixíssima taxa de sobrevida; após o tratamento odontológico houve 

redução da intensidade da dor, do número de medicação sistêmica 
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utilizada pelos doentes para o controle da dor e do número de queixas 

e a melhora da mastigação teve impacto positivo na sobrevida. Os 

doentes que melhoraram a qualidade de vida tiveram a sobrevida duas 

vezes superior.  
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Anexo A – Ficha clínica EDOF-HC 
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Anexo B – Índice CPO-D e Índice gengival 
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Anexo C – Questionário de qualidade de vida da Universidade de 
Washington 
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Anexo D – Escala de Karnofsky 
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Anexo E – Palliative Prognostic Index 
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Anexo F – Protocolo para tratamento odontológico de doentes com 
câncer de cabeça e pescoço em cuidados paliativo sugerido pela 
Equipe de Dor Orofacial/ATM - Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (EDOF-HC) 

Quadro 1 - Protocolo de tratamento odontológico  
 

Sinais e 
sintomas 

Etiologias Cuidados 
medicamentosos 

Cuidados não- 
medicamentosos 

 
Dor Úlceras bucais 

Mucosite  
Odontalgias 

Invasão tumoral 

- Cloridrato de 
Benzidamina 

- Água fenicada 2% 
diluída/bochechos 

- Pomadas a base de 
lidocaína 2% 

 

- Laser terapêutico 
- Exodontia 

- Acesso a câmara pulpar 
(endodontia) 

Xerostomia Radioterapia 
Quimioterapia 
Medicamentos 

- Saliva artificial 
- Hidratantes bucais: uréia 

5% + gel de 
carboximetilcelulose 3%; 
Uréia 8% (não-alcoólica) 

+ gel de carbopol 2% 
 

- Orientação de higiene bucal 
- Orientação dietética 

- Orientação de hidratação 

Sialorréia Infiltração tumoral 
Ressecções 

palatofaringeanas 

- Atropina 1%, uma gota 
2-3 vezes ao dia 

- Escopolamina 20-40 
gotas 3-5 vezes ao dia 

 

- 

Candidíase bucal Quimioterapia 
Radioterapia 

Hipossalivação 

- Nistatina 100.000UI 
bochechos 4x ao dia por 

14 dias 
-Clorexidina 0,12% sob a 

forma de bochechos 

- Orientação de higiene bucal 
- Orientação de higiene das 

próteses e escovas dentárias 
 

Infecções virais Herpes simples 
Herpes-Zoster 

- Aciclovir 200mg 5 vezes 
ao dia cada 4hs por 7 
dias (Herpes simples) 

- 800mg/dia 5 vezes ao 
dia por 7dias (Herpes 

Zoster) 
- Pomada tópica de 

Aciclovir 5% a cada 6hs 
- Cloridrato de 
Benzidamina 

- Água fenicada 2% 
diluída/bochechos 

 

- Laser terapêutico de baixa 
potência 

Cáries Radioterapia 
Hipossalivação 

Má higiene bucal 

- Prevenção com a 
aplicação de fluoreto de 

sódio 1,23% 
-Goteira com flúor gel 

- Escariação 
- Aplicação de cimento de 

ionômero de vidro ou óxido de 
zinco e eugenol 

- Exodontia  
- Arredondamento dos ângulos 

dentários agudos 
                        Continua 
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 Quadro 1 - Protocolo de tratamento odontológico (continuação) 
 

Sinais e sintomas Etiologias Cuidados 
medicamentosos 

Cuidados não- 
medicamentosos 

 
Doença periodontal Hipossalivação 

Má higiene bucal 
- Bochechos a base de 

clorexidina a 0,12% 
- Água fenicada a 2% 

- Orientação de higiene 
bucal 

- Raspagem e 
alisamento 

coronoradicular 
 

Dor músculo-
esquelética  

(dor e disfunção 
mandibular) 

Massa tumoral extensa em 
face 

Estresse 
Bruxismo 

- Analgésicos 
- Antiinflamatórios não 

esteroidais 

- Medidas físicas de 
calor e frio localmente 

sob a forma de 
bochechos e 
compressas 

- Placa miorrelaxante 
 

Feridas Massa tumoral 
Aftas 

Traumatismos diversos ex. 
dentaduras desadaptadas 

Radioterapia 
Quimioterapia 

- Pomadas à base de 
óxido de zinco, 

metronidazol, nistatina, 
gentamicina a 2%, 

lidocaína a 2%, 
sulfadiazina de prata a 

1%, carvão ativado; 
- Àgua fenicada a 2% 
diluída em bochechos 

- Bochechos de morfina 
1mg/gota 

 

- Orientação de higiene 
com soro fisiológico / 
antissépticos e gaze 
- Oclusão das feridas 
com gaze, atadura e 
esparadrapo, trocar 
curativo 2x ao dia ou 

quando molhar o 
curativo 

- Cuidados para 
próteses desadaptadas 

 
Osteorradionecrose Radioterapia 

Traumatismo pós-radiação 
- Irrigação da ferida com 

colutórios a base de 
clorexidina a 0,12% 
- Antibioticoterapia 

 

- Remoção de 
sequestros ósseos e 

proteção da ferida bucal 
com pomadas 

 
Mucosite  Quimioterapia 

Radioterapia 
- Água bicarbonatada a 

3% 
- Solução para 

bochecho à base de 
lidocaína a 2%, 

hidróxido de magnésio e 
nistatina 100.000UI 
- Creme dental sem 

lauril sulfato de sódio 
-Bochechos de morfina 

1mg/gota 
 
  

- Chá de camomila 
gelado 

- Laser terapêutico de 
baixa potência 

Disgeusia Radioterapia das papilas 
gustativas 

Hipossalivação e 
alterações salivares 

Medicamentoso 
Deficiências nutricionais     

Suplementos a base de 
sulfato de zinco 70mg 

Hidratação bucal 
Orientação dietética  

 
 
 
 

   Continua 
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Quadro 1 - Protocolo de tratamento odontológico (conclusão) 
 

 
Estas formulações magistrais foram desenvolvidas e adaptadas de acordo com as matérias-primas 
disponíveis na Divisão de Farmácia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo após discussão e planejamento junto farmacêutica Solange Petillo 
Brícola e Maria de Fátima Silva. 

Sinais e sintomas Etiologias Cuidados 
medicamentosos 

Cuidados não- 
medicamentosos 

    
Trismo 

 
 

Deficiências nutricionais 
Invasão tumoral 

Radioterapia 
 

- - Exercícios fisioterápicos, 
dependendo da etiologia 

- Compressas com calor úmido 

Próteses 
desadaptadas 

Atrofia da musculatura 
facial 

Caquexia 
Xerostomia 

- Saliva artificial 
- Hidratantes bucais 

 

Lábios ressecados Hipossalivação - Uréia a 2% ou 10% 
lanette 

- Hidratação bucal 
 
 
 

Odinofagia Invasão tumoral 
Infecção orofaringeana 

por candidíase 

- Solução a base de 
lidocaína a 2%, hidróxido 

de alumínio e nistatina 
100.000UI 

 

- Orientação dietética 

Edema de língua e 
edentação lingual 

Diminuição do retorno 
venoso 

- Água fenicada a 2% 
diluída/bochechos 

- Protetores bucais à base de 
acetato e silicona de adição 

Prurido facial Dor neuropática por 
invasão tumoral 

- Pomada de conforto à 
base de cânfora, mentol, 

salicilato de metila 
 
 

- 

Odor/halitose Necrose tumoral 
Infecção secundária 

Infecção dentária 

-Pomada a base de 
metronidazol e nistatina 
- Antibiótico sistêmico 

- Bochechos com 
antissépticos 

- Orientação de higiene bucal 
- Orientação de higiene das 

feridas 
- Oclusão das feridas 

-Troca regular de curativos (2x 
ao dia) 

 
Sangramento Rupturas de vasos do 

tumor 
Doença periodontal 

Restaurações ásperas 

-Antifibrinolíticos locais 
macerados 
-Colutórios 

antibacterianos 
-Arredondamento de 
cúspides dentárias 

-Orientação de higiene bucal 
- Orientação de hemostasia 
-Orientação de higiene das 

feridas 
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Quadro 2 - Protocolo de tratamento odontológico – limpeza bucal e 
extrabucal 
 

Limpeza bucal e extrabucal 
 

- Mecânica através de técnicas de escovação dentária (dentados); com a utilização de 
escova de dente macia com pressão dependente da fase de evolução do tumor e/ou 
tratamento; creme dental sem lauril sulfato de sódio ou limpeza com gaze e antisséptico 
(desdentados).  
 
- Limpeza de feridas extrabucais expostas com gaze e soro fisiológico 0,9% ou solução de 
Dakin; remoção das próteses à noite, deixa-las imersas em solução com cloro a 2% (5mL 
ou uma colher de chá de alvejante em 250mL ou um copo de água) uma vez por semana 
por 20 minutos e lava-la abundantemente 
 
- Medicamentosa: Água fenicada a 2% (uma colher de sopa da solução diluída em meio 
copo de água morna, realizar quatro bochechos, com duração de meio minuto cada, três 
vezes ao dia), clorexidina a 0,12%, realizar bochechos, por um minuto, duas vezes ao dia. 
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