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Avaliação da mucosite e xerostomia como complicações
do tratamento de radioterapia no câncer de boca
e orofaringe
Assessment of mucositis and xerostomia as complications
of radiation therapy in the treatment of oral and
oropharyngeal cancer
RESUMO
Introdução: A radioterapia é uma modalidade terapêutica principal
e coadjuvante muito utilizada no tratamento das neoplasias
malignas, incluindo as que acometem a região de Cabeça e
Pescoço. Os danos da radiação aos tecidos normais podem se
manifestar gradativamente ao longo de muitos meses ou anos
após a conclusão do tratamento. Objetivos: Avaliar os efeitos
adversos da radioterapia (mucosite e xerostomia) e suas
associações em relação à dose total de radiação, localização do
tumor e radioterapia isolada ou associada à quimioterapia.
Métodos: Estudo retrospectivo de 110 pacientes todos portadores
de carcinoma espinocelular de boca e orofaringe submetidos a
tratamento radioquimioterápico. O protocolo foi constituído por
análise de prontuários com atenção ao gênero, idade, tumor
(localização e o estadiamento TNM, 2002/UICC), terapêutica
(cirurgia, radioterapia e quimioterapia) e os efeitos adversos
(mucosite e xerostomia). Resultados: Verificou-se uma frequência
de 83,6% de pacientes que apresentaram mucosite e 75,5% com
xerostomia. Em relação ao grau de mucosite, houve predominância de G1 45 pacientes (40,9%). Quando da associação entre a
localização do tumor e dose da radioterapia e os efeitos adversos
(mucosite e xerostomia), as diferenças encontradas não se
mostraram estatisticamente significativas (p<0,05). A mucosite
mostrou-se estatisticamente significativa (p=0,028) quando da
associação entre a radioterapia isolada e a associação à quimioterapia. Conclusões: Os efeitos adversos da radioterapia (mucosite
e xerostomia), quando associados com a dose total de radiação e a
localização do tumor, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. A mucosite foi efeito adverso significativo
quando a quimioterapia foi associada à radioterapia.
Descritores: Radioterapia. Quimioterapia. Lesões por Radiação.
Mucosite. Estomatite. Xerostomia. Mucosa Bucal. Neoplasias

INTRODUÇÃO
A radioterapia é uma modalidade terapêutica, principal ou
coadjuvante, muito utilizada no tratamento das neoplasias
malignas, incluindo as que acometem a região de Cabeça e
Pescoço. Visa administrar uma dose de irradiação a um volume
definido, com mínimo dano possível aos tecidos normais
adjacentes, resultando na erradicação do tumor, em melhor
qualidade de vida e no aumento das taxas de sobrevida1.

Élide Maria Nunes Caccelli1
Maria de Lourdes Martins Pereira1
Abrão Rapoport2

ABSTRACT
Introduction: The radiation therapy is a main or adjuvant
therapeutic modality widely used in the treatment of neoplasms,
including those involving the head and neck. The radiation damage
to normal tissue can occur gradually, over many months or years
after completion of treatment. Objectives: To evaluate the adverse
effects of radiotherapy (mucositis and xerostomia) and their
associations in relation to total dose of radiation, tumor site and
radiotherapy alone or combined with chemotherapy. Methods: A
retrospective study of 110 patients with squamous cell carcinoma of
the mouth and oropharynx submitted to treatment radiochemotherapy. The protocol was established by analysis of records with
attention directed to gender, age, tumor (location and TNM staging,
2002/UICC), therapy (surgery, radiotherapy and chemotherapy)
and adverse effects (mucositis and xerostomia). Results: There
was a frequency of 83.6% of patients with mucositis and 75.5% with
xerostomia. Regarding the grade of mucositis, there was a
predominance of G1 45 patients (40.9%). When the association
between the location of the tumor and the radiation dose and
adverse effects (mucositis and xerostomia), the differences were
not statistically significant (p <0.05). The mucositis was statistically
significant (p = 0028) when the association between radiotherapy
alone and combination to chemotherapy. Conclusions: The
adverse effects of radiotherapy (mucositis and xerostomia) when
associated with the total dose of radiation and location of the tumor,
showed no statistically significant differences. Mucositis was the
significant adverse effect when chemotherapy was combined with
radiotherapy.
Key words: Radiotherapy. Drug Therapy. Radiation Injuries.
Mucositis. Estomatitis. Xerostomia. Mouth Mucosa. Mouth
Neoplasms. Oropharynx. Head and Neck Neoplasms. Carcinoma,
Squamous Cell.

As lesões aos tecidos normais devidas à radiação são consequência da perda celular e dos prejuízos funcionais causados
por ela. Assim, para qualquer tecido normal, a taxa e a extensão
da morte celular determinam o padrão da lesão por radiação.
Tecidos que contenham uma grande população de células que
proliferam rapidamente manifestam os danos dias ou semanas
após a radiação. Entre esses tecidos estão mucosa, pele e
medula óssea. Lesões que ocorrem até três meses depois da
conclusão da radiação são denominadas efeitos agudos. Um
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destes é a mucosite. Os danos da radiação aos tecidos normais
podem manifestar-se gradativamente, ao longo de muitos
meses ou anos após a conclusão do tratamento. São conhecidos como efeitos tardios, tais como xerostomia, cárie de
radiação, disfunção do paladar e osteorradionecrose2.
É de fundamental importância a prevenção e controle dos
efeitos adversos orais radioinduzidos, uma vez que eles
possam limitar o tratamento, levar à necessidade de interrupção temporária ou definitiva do mesmo e, dessa forma,
comprometer o controle local do tumor e as taxas de sobrevida.
Além disso, nos casos de interrupção, ocorre um aumento do
tempo total de tratamento e diminuição da motivação do
paciente em prosseguir o planejamento terapêutico e, sobretudo, a repercussão sobre o prognóstico e a qualidade de via do
paciente.
A mucosite é o efeito agudo de maior frequência e o maior fator
dose-limitante para radioterapia na região de cabeça e
pescoço. Sua intensidade, cronologia e duração estão
relacionadas a fatores do tratamento, como volume de tecido
irradiado, doses diária e total, localização da lesão, tipo de
radiação; interagindo sinergicamente com fatores ambientais
do paciente como o uso de álcool e fumo, assim como a
xerostomia e focos de infecção presente3-5. Pode ser agravada
pela xerostomia devido à perda de lubrificação dos tecidos,
desidratação da mucosa e a infecção secundária da mucosa6.
É a reação adversa mais comum encontrada em pacientes
submetidos ao tratamento radioterápico e quimioterápico para
o câncer de cabeça e pescoço. Quanto à quimioterapia, devido
às drogas afetam a síntese de DNA7. Há dois tipos de mecanismos da mucosite quanto à sua fisiopatologia: direta e indireta.
Na mucosite direta, as células epiteliais da mucosa oral sofrem
transformações, usualmente de ste a 14 dias, o que as tornam
suscetíveis aos efeitos da terapia citotóxica. Tanto a quimioterapia quanto à radioterapia podem interferir no crescimento e
na maturidade das células epiteliais, causando mudanças na
transformação celular normal e sua morte. Mucosite indireta
ocorre devido à invasão indireta de bactérias gram negativas e
de espécies de fungos. Acontece geralmente de 10 a 21 dias
após a administração da quimioterapia. Os sintomas da
mucosite rádio-induzida incluem: dor intensa, disfagia,
odinofagia seguida de anorexia e dificuldade de falar. Esse
quadro pode afetar a qualidade de vida do paciente e interromper seu tratamento8. A frequência da mucosite é estimada em
85% a 100% nos pacientes que receberam altas doses de
radiação9.
A saliva desempenha um papel fundamental na manutenção da
homeostase da cavidade bucal. A diminuição efetiva da
quantidade do fluxo salivar é denominada hipossalivação,
enquanto que a xerostomia é a sensação de boca seca,
manifestações clínicas que, não necessariamente, estão
relacionadas entre si. As alterações produzidas nas glândulas
salivares incluem degeneração acinosa e adiposa, além de
fibrose com acentuada redução do fluxo salivar e aumento da
viscosidade da saliva10. A secreção salivar diminui drasticamente quando as glândulas salivares estão incluídas no campo de
radiação. Sua redução está relacionada com a dose e à
duração terapêutica da radiação induzida e reflete mudanças
inflamatórias e degenerativas nos ácinos e células dos ductos.
Na glândula irradiada, o arranjo celular dos ductos é substituído
por remanescentes do tecido conjuntivo frouxo e fibroso
moderadamente infiltrados com linfócitos e plasma celular. O
tratamento da xerostomia é essencialmente paliativo11. É
descrita uma relação direta entre a dose de irradiação e a
extensão das modificações glandulares. Abaixo de 3000 cGy,
as modificações incluem edema e inflamação e podem ser
reversíveis; acima de 6000 cGy as modificações costumam ser
permanentes11. Os efeitos variam de leves e reversíveis para
graves e permanentes e que afetam a qualidade de vida. A
xerostomia provoca dificuldade na mastigação, deglutição e
articulação. Alguns doentes são mantidos em vigília durante a
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noite por causa do problema de secura da boca13. Quanto aos
efeitos da xerostomia sobre a percepção e desempenho na
deglutição, aferiu-se que a quantidade de saliva produzida
antes do início do tratamento e três meses após conclusão do
mesmo, de 36 pacientes com idade entre 40 a 76 anos que
receberam tratamento completo de radioterapia e quimioterapia
para o câncer da cavidade oral ou orofaringe. Os pacientes
receberam 4000 cGy ao longo do curso de seis semanas, com
ou sem concomitância da quimioterapia. A área irradiada foi
praticamente idêntica em todos os pacientes. Antes de iniciar o
tratamento e três meses após a conclusão, cada paciente foi
submetido aos seguintes procedimentos: (1) um questionário
sobre a percepção global, boca seca; (2) estimulação da
produção de saliva mastigando gaze por dois minutos que foi
pesada antes e depois; (3) estudo de videofluorografia orofaringe, cada paciente recebeu 3ml de líquidos finos e 3ml em
consistência de “pudim”. Os resultados obtidos pelos autores
foram: os pacientes apresentaram uma diminuição significativa
na saliva peso, antes das altas doses de quimioterapia e
radioterapia e três meses após tratamento. Após o tratamento,
houve aumento dos problemas relacionados ao tratamento do
tumor, tais como alteração do paladar. Os resultados indicaram
que a xerostomia não afetou os aspectos fisiológicos do
transporte do bolo alimentar, mas sim o processo sensorial e o
conforto durante a alimentação14. Em estudo com pacientes que
apresentavam neoplasias malignas de cabeça e pescoço
submetidos ou não a cirurgia, tratados com radioterapia, a
saliva foi coletada após estímulo com três gotas de solução
ácida a cada 30 segundos, a coleta foi realizada durante 10
minutos. Houve considerável variabilidade na saída de saliva da
parótida encontrado com um intervalo de 0.03 - 1,66 ml/min.
Houve uma grande variação no tamanho das glândulas
parótida, variando de 12,9 cm3 para 46,6 cm3, média de 25,5
cm3. A taxa secretora da glândula não estava relacionada ao
tamanho da glândula, os valores médios em homens e mulheres foram quase idênticos. Quando as glândulas parótidas
estão dentro do campo de radiação, a disfunção salivar
desenvolve-se imediatamente15. Após estudo com uso de laser
em pacientes submetidos à radioterapia, observou-se que
aqueles submetidos à associação de radioterapia e laser
tiveram menor incidência de xerostomia, mucosite oral e dor
quando comparados ao grupo de radioterapia sem laser, os
resultados com significância estatística16. A radioterapia, além
de alterar a quantidade de saliva, resulta também na mudança
da composição salivar, o que aumenta a viscosidade, diminui a
capacidade de defesa, altera a concentração de eletrólitos na
saliva e modifica o sistema bactericida não imune e imune. A
média do ph pós-irradiação cai de aproximadamente 7.0 para
5.0, o que é definitivamente cariogênico17.
MÉTODOS
Foi realizado estudo retrospectivo de 110 pacientes procedentes do Serviço de Radioterapia e Quimioterapia do Hospital
Santa Marcelina, no período de 2001 a 2007, portadores de
carcinoma espinocelular de boca e orofaringe submetidos ao
tratamento radioquimioterápico. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa sob número 24/07. Procedeu-se à
análise retrospectiva de prontuários médicos. O protocolo foi
constituído por análise de gênero, idade, tumor (localização e o
estadiamento TNM – 2002/UICC), terapêutica (cirurgia,
radioterapia e quimioterapia) e os efeitos adversos (mucosite e
xerostomia). Dos 110 pacientes submetidos à radioterapia, 36
foram submetidos à cirurgia e oitenta e oito à quimioterapia
concomitante – Tabela 1.
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Tabela 1 – Distribuição das frequências absolutas e relativas das
variáveis do estudo.

Variável
Gênero

Faixa etária

Sítio da lesão
Quimioterapia
Cirurgia

Categoria
Masculino
Feminino
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos
61 a 70 anos
71 a 80 anos
81 a 90 anos
Boca
Orofaringe
Não
Sim
Não
Sim

Frequência
Absoluta (n)
Relativa (%)
98
89,1
12
10,9
1
0,9
8
7,3
32
29,1
37
33,6
23
20,9
7
6,4
2
1,8
71
64,5
39
35,5
22
20
88
80
74
67,3
36
32,7

Tabela 2 – Distribuição das frequências absolutas e relativas de
associação entre a localização do tumor e os efeitos adversos
(mucosite e xerostomia).
Efeitos
adversos da
radioterapia
Mucosite
Xerostomia

Localização do tumor
Categoria

Boca
n (%)

Orofaringe
n (%)

Total

p

Não
Sim
Não
Sim

13 (18,3)
58 (81,7)
17 (23,9)
54 (76,1)

5 (12,8)
34 (87,2)
10 (25,6)
29 (74,4)

18 (16,4)
92 (83,6)
27 (24,5)
83 (75,5)

0,457
0,843

Tabela 3 – Distribuição das frequências absolutas e relativas de
associação entre a dose total de radiação e os efeitos adversos
(mucosite e xerostomia).
Efeitos
adversos da
radioterapia
Mucosite
Xerostomia

Dose de radiação
Categoria
Não
Sim
Não
Sim

< 70 Gy
n (%)
6 (24,0)
19 (76,0)
8 (32,0)
17 (68,0)

? 70 Gy
n (%)
12 (14,1)
73 (85,9)
19 (22,4)
66 (77,6)

Total

p

18 (16,4)
92 (83,6)
27 (24,5)
83 (75,5)

0,24
0,324

Dados referentes aos critérios de avaliação mucosite
A escala utilizada para medir a mucosite oral foi da
Organização Mundial da Saúde (OMS) – Quadro1.
Grau 0

Normal

Grau 1

Com ou sem dor eritema; não ulceração

Grau 2

Ulceração e eritema; paciente pode ingerir
dieta sólida

Grau 3

Ulceração e eritema; paciente não pode
ingerir dieta sólida

Com relação ao tratamento de radioterapia isolada ou associada à quimioterapia, o efeito adverso que se mostrou estatisticamente significativo foi a mucosite (p=0,028) – Tabela 4.
Tabela 4 – Distribuição das frequências absolutas e relativas de
associação entre radioterapia isolada ou associada à quimioterapia e
aos efeitos adversos (mucosite e xerostomia).
Efeitos
adversos da
radioterapia
Mucosite
Xerostomia

Grau 4

Ulceração ou formação
pseudomembranosa de tal gravidade que
impossibilita alimentação - dieta líquida

Quadro 1 - Critérios da mucosite oral – (OMS)

A estatística foi contemplada com a apresentação de tabelas de
freqüência absoluta e relativa de todas as variáveis do estudo.
A comparação da ocorrência de acordo com a localização do
tumor, dose de radioterapia ou associação entre tratamentos
(radioterapia isolada ou associada com quimioterapia) foi
avaliada pelo teste não paramétrico do qui-quadrado (x2). Em
todas as situações, foi considerado o nível de significância de
5% (p<0,05) para rejeição da hipótese de igualdade entre os
grupos estudados.
RESULTADOS
O estudo envolveu uma amostra de 110 pacientes, sendo que
92 (83,6%) apresentaram mucosite e 83 (75,5%) apresentaram
xerostomia. A mucosite, de acordo com a classificação da
Organização Mundial da Saúde (1979), distribuiu-se da
seguinte forma: G1 40,9% (45 casos), G2 35,5% (39 casos), G3
7,2% (oito casos) e 16,4% (18 casos) não apresentaram essa
complicação. As Tabelas 2 e 3 mostram as frequências
absolutas e relativas das associações entre a localização do
tumor, dose total e os efeitos adversos (musosite e xerostomia).
As diferenças encontradas não se mostraram estatisticamente
significativas (p<0,05).
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Radioterapia
Categoria
Não
Sim
Não
Sim

isolada
n (%)
7 (31,8)
15 (68,2)
3 (13,6)
19 (86,4)

+ quimio
n (%)
11 (12,5)
77 (87,5)
24 (27,3)
64 (72,7)

Total

p

18 (16,4)
92 (83,6)
27 (24,5)
83 (75,5)

0,028
0,184

DISCUSSÃO
As complicações orais por radiação induzida são processos
patobiológicos complexos e dinâmicos que diminuem a
qualidade de vida e predispõem os pacientes a sérios distúrbios
clínicos8. Com base nesses dados, vários estudos têm demonstrado a importância de uma avaliação e tratamento odontológico prévio à radioterapia, a fim de minimizar os efeitos causados
pela mesma, proporcionando uma melhor qualidade de vida.
Em relação à faixa etária, nosso estudo apresentou maior
incidência entre 51 a 60 anos (33,6% dos casos), concordando
com a literatura, cuja maioria dos pacientes, era do gênero
masculino e com idade variando entre 50 a 60 anos6,15,18-20.
Dos 110 pacientes portadores de carcinoma espinocelular de
boca e orofaringe, tivemos uma incidência maior de pacientes
com doença em estádio mais avançado (T4), sendo que 80%
realizaram quimioterapia e 32,7% dos pacientes foram
submetidos à cirurgia e todos foram submetidos ao tratamento
radioterápico. Foi citado que 50% dos casos tratados com
cirurgia e 26,8% realizaram quimioterapia, sem citação quanto
ao estadiamento do tumor19.
Dentre os efeitos adversos causados pelo tratamento radioquimioterápico, as reações na região bucal são onde a radiação
ionizante, quando usada no tratamento das neoplasias
malignas de cabeça e pescoço, não atua de forma seletiva para
as células neoplásicas, afetando também o epitélio de revestimento da mucosa da cavidade bucal. Este é um dos primeiros
tecidos que reage aos efeitos do tratamento com radiação20. Um
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dos mais significantes efeitos adversos da radioterapia é a
mucosite, quadro complexo que inclui em sua evolução a
odinofagia, disfagia, infecções por micro-organismos oportunistas e a xerostomia21.
A mucosite por radiação é uma lesão comumente observada
nos pacientes submetidos às terapias contra o câncer. Em
nossa casuística, 83,6% dos casos apresentaram mucosite,
semelhante à outra série19 onde se observou que 92,8% de
casos com mucosite, enquanto autores descreveram que 80%
dos pacientes irradiados desenvolvem mucosite pseudomembranosa e apresentam dificuldade para beber, engolir e
falar17. Outros autores afirmaram que a mucosite oral é uma das
complicações mais frequentes nos pacientes portadores de
câncer de cabeça e pescoço submetidos à radioterapia15. A
primeira reação da mucosa à radiação é um eritema devido à
dilatação vascular, e, consequente hiperemia e edema. Com a
sequência de efeitos cumulativos, como edema e toxicidade
tecidual, são notada distorção das estruturas adjacentes e
rompimento dos tecidos11,22. Com a continuação do tratamento,
a mucosa torna-se ulcerada e coberta por exsudato fibrinoso12.
A dor pode causar dificuldade na alimentação, na hidratação e
na fala. A persistência na dificuldade em alimentar-se pode
conduzir à perda de peso, anorexia, caquexia e desidratação.
Os pacientes atribuem depressão e distúrbios do sono a
mucosite. As alterações que ocorrem na mucosa variam desde
áreas eritematosas, até ulcerações16.
Em nossa casuística 75,5% dos pacientes apresentaram
xerostomia o que concordantes com outros estudos com
77,77% e 76,9% respectivamente19,23. Nos casos mais acentuados, os pacientes apresentaram a mucosa sem qualquer
volume salivar, dificultando a formação do bolo alimentar, da
mastigação, da deglutição e até mesmo a fala17,22,24.
CONCLUSÃO
Os efeitos adversos da radioterapia (mucosite e xerostomia),
quando associados com a dose total de radiação e a localização do tumor, não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas. A mucosite foi efeito adverso significativo quando
a quimioterapia foi associada à radioterapia.
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