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RESUMO 

 

 Os tumores na região de cabeça e pescoço são frequentes ao redor do 

mundo, estando relacionados a altas taxas de morbidade e mortalidade. 

Recentemente, alguns estudos propuseram a associação entre doença periodontal, 

risco de câncer e piora na qualidade de vida de pacientes oncológicos. O objetivo 

deste estudo é investigar a possível associação clínica entre doença periodontal e 

neoplasias de cabeça e pescoço antes e após seu tratamento.  Para isso, foram 

incluídos no grupo teste 40 pacientes de ambos os sexos, ≥18 anos e com 

diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Estes pacientes foram subdivididos em 

dois subgrupos: antes (T1; n=20) e após (T2; n=20) o tratamento quimio e/ou 

radioterápico. O grupo controle foi formado por 40 pacientes sistemicamente 

saudáveis selecionados aleatoriamente, sem diferenças significativas entre os 

grupos em relação à idade e sexo. Os pacientes responderam a um questionário de 

qualidade de vida relacionada à saúde oral (OHIP-14) e foram examinados 

periodontalmente em boca toda quanto às medidas de profundidade de sondagem 

(PS), recessão (REC)/hiperplasia (HP), nível de inserção clínica (NIC), índice de 

sangramento gengival (ISG) e índice de placa (IPl) e número de dentes perdidos. O 

nível ósseo proximal foi determinado a partir de imagens radiográficas pela distância 

entre junção cemento-esmalte e crista óssea alveolar (JCE-CA). O desfecho primário 

foi definido pelo diagnóstico de câncer pela equipe médica responsável, enquanto 

que a medida de exposição foi a doença periodontal. Houve maior número de dentes 

perdidos (p= 0.0017; ANOVA pós-teste Tukey) e maior quantidade de placa (p= 

0.0003; Kruskal Wallis pós-teste Dunn) no grupo T2 comparativamente ao controle, 

porém sem diferenças em relação ao grupo T1. Não houve diferença entre os 

grupos (p> 0.05) quanto ao ISG, PS, REC/HP, NIC e prevalência de doença 

periodontal. A distância JCE-CA (p= 0.007; teste exato de Fischer) e a extensão da 

doença periodontal em ≥ 50% dos sítios (p= 0.0033; teste exato de Fischer) foram 

significativamente maiores no grupo teste. Foi observada associação entre câncer 

na região de cabeça e pescoço, presença de doença periodontal em ≥ 50% dos 

sítios (OR= 5,12; 95% CI: 1,76 – 14,91) e distância JCE-CA ≥ 4 mm (OR= 2.91; 95% 

CI: 1.14 – 7.39). Não houve associação entre câncer na região de cabeça e pescoço 

e exposição prévia ao fumo (p= 0.81; teste exato de Fischer) e etilismo (p= 0.15; 

teste exato de Fischer). Na análise da qualidade de vida relacionada à saúde oral, o  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

grupo teste apresentou maior impacto do que o controle nas dimensões “limitação 

funcional” (p< 0.0001; Mann Whitney), “dor física” (p= 0.02; Mann Whitney), 

“incapacidade social” (p= 0.01; Mann Whitney), “desvantagem social” (p= 0.03; Mann 

Whitney) e na somatória das pontuações (p= 0.0092; Mann Whitney). Houve 

diferenças significantes entre os grupos T1 e T2 apenas no domínio “limitação 

funcional” (p= 0.0058; Kruskal Wallis pós-teste Dunn). Estes resultados sugerem que 

a extensão da doença periodontal em ≥ 50% dos sítios e a perda óssea interproximal 

média, determinada por meio da distância JCE-CA, ≥4 mm estão associadas ao 

câncer na região de cabeça e pescoço. 

 

Palavras-chave: Doença periodontal. Câncer de cabeça e pescoço. Medicina 

periodontal. Fator de risco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Is there association between periodontal disease and cancer? A clinical 

investigative analysis 

 

 Malignant tumors in the head and neck region are frequently observed all 

around the world, and are related to high morbidity and mortality rates. Recently, 

some studies have proposed an association among periodontal disease, risk of 

cancer and worsening of quality of life of oncologic patients. The aim of this study is 

to investigate the possible clinical association between periodontal disease and 

neoplastic lesions in head and neck before and after its treatment. It was included in 

the test group 40 patients, both genders, ≥18 years old, diagnosed with cancer in the 

head and neck region. Patients were divided into two subgroups: before (T1; n= 20) 

and after (T2; n= 20) oncologic treatment. Control group was constituted by 40 

systemically healthy patients randomly selected, with no significant differences in age 

and gender when compared with test group. All patients answered a quality of life 

questionnaire (OHIP-14) and were periodontally full-mouth examined according to 

probing depth (PD), recession (REC)/hyperplasia (HP), clinical attachment level 

(CAL), gingival bleeding index (GBI) and plaque index (PlI) and number of lost teeth. 

Interproximal bone level was determined from X-ray images as the distance between 

cementum-enamel junction and alveolar crest (CEJ-AC). Primary outcome was 

defined by the diagnosis of cancer in the head and neck region by medical staff, and 

the measure of exposure was periodontal disease. A higher number of missing teeth 

(p= 0.0017; ANOVA post hoc Tukey) and plaque accumulation (p= 0.0003; Kruskal 

Wallis post hoc Dunn) was observed at T2 compared to control, but with no 

differences when compared to T1. No differences between groups (p> 0.05) were 

found in GBI, PD, REC/HP, CAL and prevalence of periodontal disease. CEJ-AC (p= 

0.007; Fischer’s exact test) and extension of periodontal disease in ≥ 50% of sites 

(p= 0.0033; Fischer’s exact test) were significantly higher in test than control group. It 

was observed a significant association between head and neck cancer, presence of 

periodontal disease in ≥ 50% sites (OR= 5,12; 95% CI: 1,76 – 14,91) and CEJ-AC 

distance ≥ 4 mm (OR= 2.91; 95% CI: 1.14 – 7.39). There was no association 

between head and neck cancer and previous exposition to smoking (p= 0.81; 

Fischer’s exact test) and alcohol consumption (p= 0.15; Fischer’s exact test). In the  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

analysis of quality of life related to oral health, test group showed more impact than 

controls in the domains “functional limitation” (p< 0.0001; Mann Whitney), “physical 

pain” (p= 0.02; Mann Whitney), “social disability” (p= 0.01; Mann Whitney), 

“handicap” (p= 0.03; Mann Whitney) and total score (p= 0.0092; Mann Whitney). 

Significant differences between T1 and T2 groups were found only at “functional 

limitation” domain (p= 0.0058; Kruskal Wallis pós-teste Dunn). These results suggest 

that extension of periodontal disease in ≥ 50% sites and mean interproximal bone 

loss, determined by the distance CEJ-AC, ≥4 mm are associated to head and neck 

cancer. 

 

Key words: Periodontal disease. Head and neck cancer. Periodontal medicine. RIsk 

Factor 
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PLCB1  Fosfolipase C, beta 1 

proMMP  Pro-metaloproteinase 

PTGS2  Prostaglandina endoperóxido sintase 2, COX-2 

RARβ2  Receptor de ácido retinóico β2 

REC   Recessão 

RR   Risco relativo 

SAS   Linhagem celular de carcinoma espinocelular oral 

SLCO4C1  Membro 4CI da família de transporte de soluto 

SNP   Polimorfismo de nucleotídeo único 

SOCS1  Supressor de sinalização de citocina 1 

STAT-3/5A  Transdutores de sinal e ativadores de transcrição 3 

T. denticola  Treponema denticola 

TCLE   Termo de consentimento livre e esclarecido 

TET   Proteína de translocação dez-onze 

TLR2   Receptores do tipo Toll 2 

TNF-α   Fator de necrose tumoral alfa 

TP53   Proteína tumoral p53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USP   Universidade de São Paulo 

WAF1/C1P1  Inibidor 1 de quinase ciclina-dependente, p21 

ZIC4   Membro 4 da família ZIC 

ZNF287  Proteína dedo-de-zinco 287 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A periodontite é uma doença inflamatória associada à presença de 

biofilme dental composto, sobretudo, por bactérias anaeróbicas Gram-negativas. Em 

consequência, há um desarranjo da homeostasia do hospedeiro, direcionando ao 

colapso periodontal. Clinicamente, sua evolução é detectável pela perda continuada 

de inserção do dente que, em estágio avançado, pode determinar sua condenação à 

extração (VOZZA et al., 2015). Embora a presença do biofilme seja necessária para 

este desequilíbrio, por si só é insuficiente para tanto. A doença periodontal (DP) é o 

resultado de uma complexa interação entre este estímulo e a resposta inflamatória 

do hospedeiro, sendo estimado que a última seja responsável por quase 80% do 

risco de dano aos tecidos do periodonto (MEYLE; CHAPPLE, 2015). Múltiplos 

fatores estão associados ao estabelecimento e progressão da DP, como bases 

genéticas, epigenéticas, medicamentosas e fatores ambientais (MEYLE; CHAPPLE, 

2015). 

Nas últimas décadas a DP tornou-se foco de grande interesse por conta 

de seu possível impacto sistêmico. O principal argumento para sustentar esta 

influência se baseia nas injúrias da manutenção de um estado infecto-inflamatório 

crônico por longos períodos, sendo os mediadores da inflamação e patógenos 

periodontais transportados via saliva e sangue dos sítios doentes para os saudáveis 

(VOZZA et al., 2015). Variados estudos conseguiram traçar com sucesso uma 

relação entre o quadro da periodontite instalada e outras desordens sistêmicas, 

como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares e malformações 

neonatais (SAYEHMIRI et al., 2015). Da mesma forma, existe um volume 

substancial de evidências que fortalecem a associação entre inflamação e infecção 

com o câncer (MANTOVANI et al., 2008; SAYEHMIRI et al., 2015). 

Dentre as lesões neoplásicas, os cânceres de cabeça e pescoço (CCP) 

são aqueles que acometem estruturas da cavidade oral, faringe, laringe e cavidade 

sinonasal. Sua incidência está intimamente relacionada com o fumo, ingestão de 

altas doses de ácool e infecção pelo papilomavírus humano (HPV) (OSAZUWA-

PETERS et al., 2015). No entanto, a predisposição genética do indivíduo possui 

grande representatividade sobre o efeito destes carcinogênios (XIONG et al., 2004). 

Eventos epigenômicos, como a metilação aberrante do DNA e modificações nas 

histonas, também são comuns em muitos tipos de tumores. Estas alterações são 
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capazes de determinar a expressão dos genes por meio da ativação ou inativação 

dos mesmos (LAVU; VENKATESAN; RAO, 2015). 

Diversos estudos (BALKWILL; CHARLES; MANTOVANI, 2005; TEZAL; 

GROSSI; GENCO, 2005; TEZAL et al., 2007; GONDIVKAR et al., 2013; NIBALI et 

al., 2014; SAYEHMIRI et al., 2015) sugerem que o processo infeccioso-inflamatório 

da DP é capaz de engatilhar complexas reações envolvendo mediadores da 

inflamação e microorganismos que podem afetar o painel de expressão gênica do 

indivíduo, influenciando o risco de desenvolvimento tumoral e a progressão 

subsequente da doença. Em campo, estes dados parecem encontrar apoio nos 

resultados de estudos epidemiológicos (ARORA et al., 2010; YAO et al., 2014; 

JAVED; WARNAKULASURIYA, 2016). No entanto, para total compreensão do 

processo, ainda é necessário um respaldo apenas fornecido por mais pesquisas. 

Na continuidade, o estado de saúde periodontal também pode atuar sobre 

a morbidade e mortalidade durante o tratamento oncológico. Portadores de um 

periodonto comprometido tendem a desenvolver mais complicações orais durante a 

radioterapia e a quimioterapia do que aqueles com bom controle de higiene oral. O 

mesmo é observado quanto ao risco de bacteremias (WONG, H. M., 2014). Estas 

complicações podem transcorrer ao longo do tratamento oncológico ou se estender 

indefinidamente após ele, em muitos casos levando a danos diretos ou indiretos ao 

periodonto (AMMAJAN et al., 2013). 

Assim, este estudo busca contribuir para um melhor entendimento do 

papel da DP como fator de risco ao desenvolvimento do CCP, bem como os efeitos 

observados nos tecidos periodontais após a terapia antineoplásica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

O termo amplo câncer é empregado para nomear o conjunto de doenças 

caracterizado pelo crescimento e proliferação descontrolado de células anormais 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015). Este desequilíbrio deriva de falhas nos 

processos ordenados que controlam a multiplicação e o tempo de vida da célula. As 

modificações do comportamento celular são em sua maioria resultados de 

alterações ou mutações em seu material genético. Variações específicas, somadas 

à composição genética do indivíduo e seus hábitos, como tabagismo e ociosidade, 

influenciam a proporção em que a doença se desenvolve e progride. De forma 

semelhante, a interação entre as células cancerosas com o microambiante tumoral e 

fatores sistêmicos podem atuar sobre esta evolução (AMERICAN ASSOCIATION 

FOR CANCER RESEARCH, 2014). Colocar em pauta e expandir os conhecimentos 

acerca das neoplasias é de caráter crítico para a saúde mundial, visto que ao ano 

estas doenças contabilizam mais de 10 milhões de novos casos e 6 milhões de 

mortes, correspondendo a quase 12% dos óbitos no mundo (AMMAJAN et al., 

2013). Atualmente uma a cada quatro mortes pode ser creditada ao câncer nos 

Estados Unidos (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015), e aproximadamente 4% de 

sua população é formada por sobreviventes da doença (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2014). 

Denomina-se CCP o subgrupo que acomete as regiões de cavidade oral, 

cavidade nasal, laringe e faringe (orofaringe, nasofaringe e hipofaringe). Embora 

uma variedade de manifestações malignas ocorra nestes sítios, como linfomas e o 

sarcoma de Kaposi, há uma representação majoritária de cerca de 90% do 

carcinoma espinocelular (CEC), que também é sua forma mais maligna (BARASCH; 

COKE, 2007; DIEZ-PEREZ et al., 2011; THOMPSON; BRENNAN; PINTO, 2014). 

Com apenas este estrato, o CCP se elenca como o sexto câncer mais comum no 

mundo (GUERRERO-PRESTON et al., 2014), somando cerca de 640.000 novos 

casos anualmente (JEMAL et al., 2011). Seu tratamento é fundamentado na 

ressecção cirúrgica, na radioterapia e na quimioterapia, sendo instituída uma 

abordagem única ou a combinação de técnicas (AMMAJAN et al., 2013). A despeito 

dos avanços terapêuticos e cirúrgicos no manejo destas neoplasias nas últimas 
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décadas, ainda observa-se severa morbidade e uma sobrevida de aproximadamente 

50% em cinco anos (DIEZ-PEREZ et al., 2011), gerando por volta de 355.000 

mortes anuais (JEMAL et al., 2011). 

O Brasil é um dos países com a maior incidência de neoplasias no trato 

digestivo e aéreo superior, como a boca, faringe e laringe (MARQUES; DIB, 2004). 

Esta incidência elenca a soma do câncer oral e de laringe como a segunda mais 

comum entre homens e a décima entre as mulheres no país (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2014). 

Ocasionalmente o CEC oral é precedido por lesões de potencial maligno, 

como as leucoplasias e as eritroplasias (BANOCZY; CSIBA, 1976; GUPTA et al., 

1980; BANOCZY; GINTNER; DOMBI, 2001; DIEZ-PEREZ et al., 2011; 

KURIBAYASHI et al., 2015; LI et al., 2015). Li et al. (2015) encontraram associação 

entre o risco de desenvolvimento de CCP e fibrose submucosa oral (OR= 24,24; 

95% CI: 7,39 – 79,52), leucoplasia oral (OR= 4,05; 95% CI: 2,44 – 6,71) e ulceração 

dentária repetitiva (OR= 5,12; 95% CI: 3,17 – 8,28). Kuribayashi et al. (2015) 

observaram, ao longo de dez anos de acompanhamento não cirúrgico de 

leucoplasias orais, taxa transformação maligna de 11,6%. Valores entre 0,6% a 18% 

de transformação maligna são encontrados na literatura (BANOCZY; CSIBA, 1976; 

GUPTA et al., 1980). Esta consideração carrega grande relevância, visto que 

diferentes levantamentos epidemiológicos nas últimas três décadas em variados 

países apontaram prevalência de leucoplasia oral na ordem de 1,1 a 11,7% na 

população, com média de 2,9% (BANOCZY; GINTNER; DOMBI, 2001). Além disto, 

foi demonstrado que a periodontite pode aumentar a probabilidade de ocorrência da 

leucoplasia oral de maneira dose-dependente (TEZAL; GROSSI; GENCO, 2005; 

MEISEL et al., 2012).  

Considera-se que os mais importantes fatores etiológicos para a 

carcinogênese dos CCP sejam a exposição ao tabaco e o consumo desmoderado 

de álcool (ROTHMAN, 1978; MAIER et al., 1992; RAITIOLA; PUKANDER, 1997; 

RIEDEL; GOESSLER; HORMANN, 2003; HASHIBE et al., 2007; LACKO et al., 

2014). Assim, o risco do desenvolvimento neoplásico está diretamente relacionado à 

duração do hábito e número de cigarros fumados e é consideravelmente elevado 

naqueles que consomem mais de 50 g de álcool ao dia (ABBASI et al., 2009). O 

tabaco, além de ser um iniciador do tumor por conta de seu material carcinogênico, 



2 Revisão de Literatura 49

também pode conduzir à oncogênese por engatilhar uma inflamação crônica 

(TAKAHASHI et al., 2010). 

A questão microbiológica também marca forte conexão com o risco de 

desenvolvimento tumoral, visto que a presença do HPV está associada a uma 

porção expressiva dos casos de câncer orofaríngeos e o vírus Epstein-Barr à 

maioria dos carcinomas nasofaríngeos (TAO; CHAN, 2007; VIDAL; GILLISON, 

2008). Outros fatores de risco são a higiene oral deficitária, o hábito de mascar 

bétele, a exposição a outros químicos carcinogênicos, a idade, o gênero, a 

inflamação crônica e possivelmente a exposição ao vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) (HASEGAWA et al., 2002; POWLES et al., 2004; LIN et al., 2005; 

STURGIS; PYTYNIA, 2005; ABDULAMIR et al., 2008; CHOI; MYERS, 2008; 

MEURMAN; UITTAMO, 2008; GILLISON, 2009; DIEZ-PEREZ et al., 2011). 

A despeito de grande parcela da população se expor a estes fatores 

carcinogênicos, apenas parte dela desenvolverá o câncer. Esta individualidade de 

experimentar ou não a doença, mesmo frente aos mesmos estímulos, pode ser 

creditada às particularidades do material genético de cada sujeito e sua habilidade 

ou inabilidade de metabolizar carcinogênicos ou pró-carcinogênicos e reparar seu 

DNA (SHARMA et al., 2011). Processos de biotransformação, detoxificação, 

eliminação de pró-carcinogênicos, mecanismos de reparação do DNA e vias de 

apoptose são alguns dos mais importantes meios de defesa do organismo contra 

inúmeros cânceres (LACKO et al., 2014). Variantes estruturais polimórficas existem 

nos genes que codificam as enzimas empenhadas nesses processos, sendo que um 

polimorfismo genético pode alterar seu funcionamento e assim fornecer uma 

justificativa para diferenças individuais na resposta contra fatores oncogênicos e na 

suscetibilidade ao câncer (HOEIJMAKERS, 2001b; HECHT, 2003; LACKO et al., 

2009; FLORES-OBANDO; GOLLIN; RAGIN, 2010; WENG et al., 2012). 

Assim, o CCP é causado pela interação entre exposição a fatores 

carcinogênicos e genótipos susceptíveis. Tipicamente esta susceptibilidade se 

origina por conta de uma série desfavorável de polimorfismos genéticos comuns, 

sendo o polimorfismo de nucleotídeo único (SNP), onde um nucleotídeo é trocado 

por outro qualquer na sequência genômica, o mais comum (LACKO et al., 2014). 

Contudo, não são apenas alterações na estrutura do sequenciamento genético que 

podem levar a uma vulnerabilidade à doença.  Recentemente, o efeito das 

alterações epigenéticas na carginogênese tem sido explorado, ampliando a questão 
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da susceptibilidade para além do campo genômico (BJORNSSON; FALLIN; 

FEINBERG, 2004; JONES; BAYLIN, 2007; DONG et al., 2008; BAYLIN; JONES, 

2011; LACKO et al., 2014). 

 

2.2 ALTERAÇÕES GENÉTICAS E EPIGENÉTICAS NO CÂNCER DE CABEÇA E 

PESCOÇO 

 

O processo carcinogênico se desenvolve a partir de uma sequência de 

acúmulos de alterações no material genético das células, comprometendo o seu 

funcionamento. Como definido, o contato com agentes pró-oncogênicos permite 

danos à cadeia de DNA. Esta, por sua vez, precisa ser reparada para preservar a 

estabilidade genômica, sendo empregado por volta de 150 genes nesta função. 

Estes genes podem codificar enzimas reparadoras do DNA, estar associados com a 

resposta celular ao dano genético ou então relacionados com a instabilidade 

genética ou sensibilidade aos agentes danificadores do DNA (WOOD; MITCHELL; 

LINDAHL, 2005). Ainda assim, apenas uma parcela da população submetida a um 

regime de exposições prolongadas e de altas doses de carcinogênicos irá 

desenvolver um CCP, sugerindo a necessidade de uma predisposição genética 

(BARTSCH; HIETANEN, 1996; HOEIJMAKERS, 2001a; WU; GU; SPITZ, 2007). 

É possível que variações genômicas, como as SNPs, nestes genes 

específicos comprometam a ação reparadora do DNA, justificando a susceptibilidade 

de alguns indivíduos (SHUCK; SHORT; TURCHI, 2008). Em um estudo do tipo caso-

controle de Abassi et al. (2009),  248 pacientes com câncer de laringe e 647 

indivíduos saudáveis foram analisados quanto à exposição ao tabaco e álcool 

considerando SNPs em 8 genes do NER (reparo por excisão de nucleotídeo), 

participantes da principal via de remoção dos adutos de DNA causados por 

mutagênicos químicos presentes no tabaco e no álcool. Sua conclusão foi de que 

variações destes genes modificavam significativamente o risco de câncer na laringe.  

O surgimento de CEC de cabeça e pescoço também já foi associado com 

mutações inativando o gene NOTCH1, sugerindo seu papel como supressor tumoral 

(AGRAWAL et al., 2011). Já o gene TP53 foi identificado como o mais comumente 

alterado na doença, sendo também associado com baixa sobrevida e maior 

probabilidade de recidiva após completa ressecção e radioterapia, ocorrendo 

principalmente nos casos não associados ao HPV (POETA et al., 2007; 
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GUERRERO-PRESTON et al., 2014). Alterações cromossômicas em variadas 

regiões também são comuns nos CCP, bem como a ativação dos oncogenes EGFR, 

ciclina D1 e COX-2 e inativação de genes supressores tumorais p16, p27 e 

WAF1/C1P1 (COLOMBO; RAHAL, 2009). 

Somando-se aos conhecimentos já estabelecidos, atualmente há a 

compreensão de que não é possível creditar o resultado da expressão gênica 

unicamente às alterações sequenciais do DNA. Algumas modificações podem ser 

atribuídas não ao sequenciamento genômico, mas sim a eventos epigenômicos. O 

conceito da epigenética deriva das teorias propostas por Waddington para justificar 

as diferenças fenotípicas das células codificadas por um único genoma de um 

organismo multicelular (WADDINGTON, 1959; 1961). Neste raciocínio, as diferenças 

seriam atribuídas à variabilidade dos genes ativados ou não em cada tipo de célula, 

sem depender de mudanças na sequência do DNA. Desta forma, o epigenoma está 

relacionado às mudanças na expressão gênica não codificada no genoma 

(LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015). 

Além disto, uma alteração epigenética também se difere do polimorfismo 

genético por conta de uma possível reversibilidade, podendo vir a ocorrer tanto 

através de alterações comportamentais quanto intervenções farmacológicas (SZYF, 

2009). O que se observa é uma grande influência do meio sobre estas mudanças, 

traçando um vínculo entre a carga genética herdada e os hábitos de um indivíduo 

(BARROS; OFFENBACHER, 2009; LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015).  

Por meio do DNA metiltransferase (DNMTs) o padrão epigenômico é replicado de 

forma semiconservativa, perpetuando a informação para as células filhas (SZYF, 

2009). 

Os eventos epigenômicos ocorrem basicamente por conta de alterações 

químicas no DNA e proteínas associadas que levam à reorganização da cromatina, 

sendo a ativação e desativação de genes uma consequência do processo. Isto 

possibilita o desenvolvimento e a manutenção de cânceres, doenças autoimunes e 

inflamatórias, como a periodontite (LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015). 

Um silenciamento de genes supressores de tumor pode ocorrer por conta de 

mecanismos epigenéticos (HERMAN et al., 1995). 

As principais modificações do epigenoma são a metilação e acetilação 

das histonas e a metilação do DNA (WILSON, 2008). As histonas são proteínas 

responsáveis por condensar ou descondensar a cromatina no núcleo da célula 
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conforme a demanda celular. Agrupam-se em um núcleo contendo um par de 

histonas H2A, H2B, H3 e H4, fornecendo suporte para 146 pares de bases do DNA 

se envolverem. Cada uma destas unidades constitui um único nucleossomo, e estes 

são conectados por meio da histona H1 (LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 

2015). A acetilação e a metilação das histonas ocorre por meio de caudas que se 

projetam do nucleossomo (SZERLONG; HANSEN, 2011). O processo de acetilação 

e deacetilação é regido pela atividade das enzimas histona acetiltransferase (HAT) e 

histona deacetilase (HDAC), respectivamente (BACKDAHL; BUSHELL; BECK, 

2009). A remoção do acetil resulta em alterações da condensação do DNA ao redor 

da histona, e por consequência a inativação de genes. A acetilação possui, portanto, 

o efeito oposto (BACKDAHL; BUSHELL; BECK, 2009).  

A metilação do DNA se dá no quinto carbono das citocinas de 

dinucleotídeos CpG, que são regiões do DNA onde uma citocina é encontrada 

próxima a uma guanina, intercaladas e unidas por uma molécula de fosfato 

(PRESHAW; TAYLOR, 2011). Estes complexos costumam estar agrupados em ilhas 

de CpG, que englobam uma sequencia de mais de 200 CpGs, e normalmente 

concentradas em regiões promotoras e no primeiro exon de genes codificadores de 

proteínas (DIEZ-PEREZ et al., 2011; BARROS; OFFENBACHER, 2014). Em 

condições normais certas citocinas não estão metiladas, mas ao desencadear o 

processo suas estruturas são modificadas em 5-metilcitosina (5mC) (LINDROTH; 

PARK, 2013). Isto leva a um desajuste com o fator de transcrição, impedindo que ele 

se ligue à região promotora e comprometendo a expressão gênica (DIEZ-PEREZ et 

al., 2011). O padrão de metilação celular é regulado pela complexa interação de pelo 

menos três DNMTs. A adição do grupo metil a bases hemi ou não metiladas ocorre 

por meio das DNMT3a e DNMT3b, que catalisam a transferência do metil da 

doadora s-adenosilmetionina (ROBERTSON; WOLFFE, 2000; LINDROTH; PARK, 

2013). O papel de manutenção da metilação normalmente é feito pela DNMT1 

(ROBERTSON; WOLFFE, 2000; LINDROTH; PARK, 2013). 

Uma particularidade do perfil epigenômico é que o processo de metilação 

pode ser revertido por meio da oxidação pelas proteínas de translocação dez-onze 

(TET: ten-eleven translocation). As enzimas TET possuem o potencial de converter a 

5-metilcitosina (5mC) em 5-hidroximetilcitosina (5hmC), uma base nitrogenada 

pirimidina do DNA, resultando em sua hipometilação (LINDROTH; PARK, 2013; 

LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015).  
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Os genes inibidos geralmente se relacionam com o crescimento celular, 

reparo do DNA, ligação intracelular, inibição de metástase, entre outros, que 

possuem importante papel nas células sadias. Seu silenciamento é uma observação 

comum em células malignas. A hipermetilação das ilhas de CpG estão relacionadas 

com este bloqueio gênico, enquanto a não metilação condizem com uma alta 

atividade transcricional (DIEZ-PEREZ et al., 2011). 

Na maioria dos tumores, o que se nota é uma redução da metilação 

global do DNA acompanhada pelo aumento da metilação em genes promotores 

específicos. Enquanto a hipermetilação pode ser justificada pelo silenciamento de 

genes supressores de tumor, a hipometilação global pode ser explicada pelo fato do 

estado de metilação regular depender da atividade das DNMTs, das demetilases e a 

taxa de divisão celular. Caso a taxa de divisão celular aumente sem um ajuste 

adequado do mecanismo de metilação, o nível global de metilação do DNA irá 

reduzir automaticamente (JELTSCH; JURKOWSKA, 2014). 

Furusawa et al. (2011) encontraram um perfil epigenético de 17 genes 

hipo e 9 hipermetilados em células tronco tumorais em CEC de cabeça e pescoço. A 

metilação dos genes CDKN2A, HOXA9, NID2, EDNRB, KIF1A e DCC também foram 

identificadas e caracterizadas nestas lesões (CARVALHO et al., 2006; DEMOKAN et 

al., 2010; GUERRERO-PRESTON et al., 2011). Guerrero-Preston et al. (2014) 

encontraram genes supressores de tumor (GABRB3, HOXC12, PARP15, SLCO4C1, 

CDKN2A, PAX1, PIK3AP1, HOXC6, PLCB1 e ZIC4)  inativados por metilação ou 

mutação somática neste mesmo tipo de câncer. A metilação do p16INK4a, MGMT, 

DAP-quinase, RARβ2, E-caderina também já foram apontadas (DIEZ-PEREZ et al., 

2011). 

As alterações infligidas nas histonas e as metilações do DNA não são 

eventos isolados, mas ocorrem simultaneamente e desencadeiam reações celulares 

específicas. O cenário formado pela presença de histonas hipoacetiladas e CpGs 

hipermetiladas nas doenças inflamatórias crônicas, por exemplo,  podem resultar na 

persistência da inflamação (LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015).  

 

2.3 DOENÇA PERIODONTAL À LUZ DA EPIGENÉTICA 

 

Embora o mecanismo da DP não seja plenamente compreendido, há uma 

concordância de que é resultante da interação entre produtos bacterianos e o 
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sistema imune, convergindo na destruição do tecido de suporte. Assim, figura como 

sua consequência direta a perda de inserção dentária, expressada pelo aumento da 

profundidade de sondagem, da recessão ou de ambos, podendo findar na 

condenação do dente (HINRICHS; NOVAK, 2011). A Classificação das Doenças e 

Condições Periodontais estabelecida em 1999 pela Academia Americana de 

Periodontologia subdivide as periodontites em crônica, agressiva ou oriunda de 

manifestação de doença sistêmica (ARMITAGE, 1999). A versão crônica é a mais 

prevalente, sendo iniciada por uma colonização bacteriana sequencial que engatilha 

e perpetua uma resposta imuno-inflamatória do hospedeiro frente ao biofilme 

(KORNMAN, 2008; OFFENBACHER; BARROS; BECK, 2008). A DP está entre as 

doenças bucais mais comuns na população adulta ao redor do mundo (EKE et al., 

2012). Entre 10,4% e 11,9% da população apresenta a periodontite em sua forma 

severa (KASSEBAUM et al., 2014), porém mais de 90% pode ser afetada por 

alguma configuração mais branda da doença ou pela gengivite (PIHLSTROM; 

MICHALOWICZ; JOHNSON, 2005). 

Por conta de sua pluralidade etiológica, fatores intrínsecos e extrínsecos 

contribuem para a manifestação e progressão da periodontite (SCHULZ et al., 2015). 

A despeito desta complexidade, é possível afirmar que a inflamação decorrente da 

ação microbiana, como das bactérias Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia 

e Aggregatibacter actinomycetemcomitans, é um ponto fundamental para a doença 

(LINDROTH; PARK, 2013). Sua influência se dá por conta de um desequilíbrio da 

homeostasia hospedeiro-microbiana e não apenas pela proliferação das bactérias 

patógenas em si (HAJISHENGALLIS; LAMBRIS, 2012).  

A questão da variabilidade na resposta inflamatória frente à agressão 

bacteriana indica que alguns indivíduos são mais susceptíveis à progressão da 

doença e menos responsivos ao seu tratamento (SCHULZ et al., 2015).  Desta 

forma, desviando o foco dos tipos microbiológicos e da condição bucal instalada, é 

possível afirmar que a resposta do hospedeiro também é determinada por fatores 

ambientais e genéticos (LINDROTH; PARK, 2013; LARSSON; CASTILHO; 

GIANNOBILE, 2015). 

Atualmente, questões sobre como as variações na expressão gênica 

podem influenciar esta disparidade foram levantadas, e a epigenética tem sido 

visitada em busca de respostas (KORNMAN, 2008; GOMEZ; DUTRA; MOREIRA, 

2009; LINDROTH; PARK, 2013; BARROS; OFFENBACHER, 2014; LOD et al., 2014; 
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LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015). Sabe-se, no entanto, que o peso 

destas alterações sobre a etiologia da periodontite apenas constituirão um fator de 

risco se sob a influência de agentes extrínsecos e/ou injúrias físicas (LINDROTH; 

PARK, 2013). 

Acredita-se que a destruição episódica da periodontite seja um resultado 

da flutuação transitória entre a carga bacteriana e a cadeia de citocinas, sendo estas 

sujeitas às variações da expressão gênica (BARROS; OFFENBACHER, 2014). 

Sabendo desta dinâmica, é compreensível que um dos processos adaptativos das 

bactérias consista na alteração metabólica do hospedeiro por meio de modificações 

cromossômicas a fim de favorecer o ambiente para sua sobrevivência 

(MINAROVITS, 2009). Desta maneira temos um cenário de relação bidirecional entre 

alterações epigenômicas e ação bacteriana, com cada uma das partes influenciando 

e sendo influenciada pela outra. 

Em um estudo com camundongos, Bobetsis et al. (2007) observaram que 

a infecção por Campylobacter rectus pode levar à hipermetilação do gene do fator 

de crescimento semelhante à insulina 2 (Igf2) e, por consequência, à redução dos 

níveis do hormônio. A presença de C. rectus na placa dental está associada a 

achados clínicos da periodontite, como profundidade de sondagem, sangramento à 

sondagem e índice gengival (IHARA et al., 2003), sugerindo que a redução do IGF2 

possa ser uma conexão da doença e partos prematuros (BOBETSIS et al., 2007).  

Miao et al. (2014) observaram que a Treponema denticola levou a uma 

hipometilação do gene promotor e relacionado à MMP-2 em células do ligamento 

periodontal, acentuando sua expressão e potencializando a reabsorção óssea. 

Contudo, o baixo nível de DNA metilado e o fato da bactéria sobreviver por apenas 

24 horas no interior da célula, enquanto a ativação do MMP-2 perdurou por 5 dias, 

sugere que a aderência e/ou internalização da T. denticola contribuiu para esse 

processo por mais de um mecanismo regulador, como modificação de histonas. 

Larsson et al. (2012) observaram a estimulação resultante do lipopolissacarídeo 

(LPS) de Escherichia coli, havendo aumento na acetilação das histonas H3 e H4 e 

na metilação das H3 no promotor de IL-10 de células B. 

Em seus estudos, Imai et al. (2009) e Imai et al. (2012) notaram que o 

patógeno periodontal Porphyromonas gingivalis produz altas concentrações de ácido 

butírico. Esta substância age como um potente inibidor de HDACs, promovendo a 

acetilação de histonas. Esta reação permitiria uma associação da DP como um fator 
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de risco para a reativação dos vírus HIV (IMAI; OCHIAI; OKAMOTO, 2009) e 

Epstein-Barr (IMAI et al., 2012). Outra ação atribuída às P. gingivalis foi a redução 

da transcrição nos queratinócitos de DNMT1, DNMT3a e histona desmetilase com 

domínio Jumonji 3 (JMJD3). O decréscimo de JMJD3 poderia levar a alterações no 

nível da transcrição de genes ligados à inflamação. A mesma relação não foi 

observada em fibroblastos e nem houve diferença estatística na expressão gênica 

na análise de tecido gengival biopsiado sadio e com periodontite, possivelmente 

devido à combinação de diferentes tipos celulares no material coletado (DE 

CAMARGO PEREIRA et al., 2013). 

Yin et al. (2011) compararam os efeitos da infecção de células epiteliais 

gengivais com P. gingivalis e Fusobacterium nucleatum. O padrão de metilação de 

cada exposição variou. Na primeira, houve uma hipermetilação dos genes CD276 

(regulador imune), elastase 2 (protease envolvida no processo inflamatório), INHBA 

(proteína supressora tumoral), GATA3 (suposto supressor tumoral), TLR2 (envolvido 

com o sistema imune inato), IL-12A (atuante na resposta antigênica), e uma 

hipometilação dos ZNF287 (envolvida na regulação da atividade celular) e STAT5A 

(media resposta celular do fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrógafos e das interleucinas 2, 3 e 7). 

Já na F. nucleatum houve uma hipometilação nos genes GATA3 e 

elastase 2, acompanhado de uma hipermetilação em MALT1 (com ação em vias 

inflamatórias e imunológicas). Utilizando Western Blot para analisar enzimas 

associadas ao remodelamento da cromatina, observou-se, ao comparar expressão 

gênica das células epiteliais sadias, decréscimo de HDAC1, HDAC2 e DNMT1 nas 

células infectadas por P. gingivalis e nenhuma alteração nas por F. nucleatum. Com 

isto os autores sugeriram que as células epiteliais respondem a diferentes bactérias 

com eventos epigênicos em genes distintos. 

Juntamente à infecção bacteriana, o próprio processo inflamatório crônico 

da periodontite promove metilações no DNA que irão contribuir para a progressão da 

DP (GOMEZ; DUTRA; MOREIRA, 2009). As modificações epigenéticas na 

inflamação periodontal ocorrem localmente, afetando o tecido gengival em contato 

com o biofilme, como observado por Barros e Offenbacher (2014). Desta forma, o 

epigenoma irá variar entre sítios periodontais inflamados e não inflamados em um 

mesmo indivíduo. Isto justificaria a natureza sítio-específica da DP. 
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Ao compararem sítios inflamados de indivíduos com DP crônica e não 

inflamados de indivíduos saudáveis, Zhang et al. (2010b) observaram hipermetilação 

nas ilhas de CpG de áreas controladoras da diferenciação celular, da apoptose, da 

oncogênese e da adesão celular nas amostras alteradas. A cronicidade da doença 

também demonstrou importância nas modificações epigenômicas no promotor IFNG, 

responsável pela expressão de interferon γ. O nível de metilação nas seis CpG 

analisadas nas amostras com DP crônica foi significativamente inferior do que nas 

com gengivite experimental induzida e nas saudáveis, correspondendo a uma maior 

transcrição da proteína. Não houve significância quando comparado os dois últimos 

grupos. Viana et al. (2011), por sua vez, não observaram diferenças estatísticas no 

nível de metilação do IFNG entre amostras de pacientes com e sem DP crônica. 

Uma variada gama de eventos epigenômicos parece conduzir a 

periodontite por meio da expressão de mediadores inflamatórios ao longo da 

doença. A hipometilação do gene IL8 já foi observada em células epiteliais orais 

tanto na periodontite agressiva (ANDIA et al., 2010) quanto na crônica (OLIVEIRA et 

al., 2009) quando comparado a um grupo controle, independente do hábito de fumo. 

Não se observou diferença quando tomadas como base de comparação células 

gengivais e sanguíneas (OLIVEIRA et al., 2009). 

Stefani et al. (2013) não encontraram significância no padrão de metilação 

do gene IL6, embora a expressão da citocina tenha sido superior no grupo com DP 

crônica do que no controle. Para os autores, este resultado sugere que outros 

mecanismos estariam envolvidos na regulação da transcrição do gene. Por outro 

lado, Ishida et al. (2012) obtiveram níveis de metilação estatisticamente inferiores na 

região promotora -74bp do IL-6 em pacientes com DP crônica do que em saudáveis. 

A expressão da interleucina no soro e em células mononucleares acompanhou o 

resultado anterior e foi maior no grupo doente. Após sua liberação, a IL-6 é capaz de 

aumentar a expressão e atividade de DNMTs, podendo induzir a metilações e 

favorecer a cronicidade da inflamação (HODGE et al., 2001). Quanto à IL-10, 

nenhuma diferença na metilação de portadores de DP crônica e saudáveis foi 

notada por Viana et al. (2011). 

Em estudo avaliando a regulação epigênica do gene TNFA, as biópsias 

gengivais com manifestação da DP crônica severa estavam com duas CpG na 

região -163 e -161 bp da região promotora hipermetiladas quando comparadas ao 

tecido sadio. A metilação na região -163 se mostrou inversamente proporcional ao 
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nível de transcrição do TNF-α. Já as amostras de gengivite experimental coletadas 

durante sua indução e resolução não apresentaram diferenças nos padrões de 

metilação ao comparar os períodos, compactuando com a reversibilidade da lesão 

(ZHANG et al., 2013). Variações da atividade epigenômica no TNFA são frequentes 

na periodontite, contudo ainda não se pode afirmar se estão conectadas à etiologia 

da doença ou se são consequência da ativação do DNMT persistente na inflamação 

crônica (LOD et al., 2014). 

Além das citocinas, a ação epigenética sobre outros genes associados à 

inflamação também foram estudados. De Faria Amormino et al. (2013) notaram uma 

hipermetilação e uma menor expressão do gene TLR2, havendo uma correlação 

positiva com a profundidade de sondagem. Baptista et al. (2014) compararam 

amostras gengivais com periodontite agressiva e saudável e observaram menor 

desmetilação do primeiro grupo no SOCS1 (supressor de sinalização de citocina 1), 

um dos mais potentes inibidores da sinalização de citocinas. 

O COX-2, que governa a produção da prostaglandina, logo importante 

nos processos de inflamação e dor, apresentou expressão reduzida em amostras 

com DP crônica quando comparado com tecidos sadios (ZHANG et al., 2010a). A 

metilação do gene PTGS2, responsável por sua expressão, confirmou-se em um 

estudo de Loo et al. (2010). Neste, foram comparadas amostras de sangue de 

indivíduos com câncer de mama, DP crônica e um controle saudável. A metilação 

das ilhas de CpG tanto nos genes da COX-2 quanto da e-caderina foi mais frequente 

no grupo com DP crônica do que nos saudáveis, mas menos do que no grupo 

oncológico. Ainda assim, este padrão de metilação sugere um elo entre inflamação e 

câncer. 

Além das intervenções no DNA, outras alterações epigenéticas estão 

envolvidas na DP. Poucos estudos avaliaram modificações nas histonas durante a 

periodontite. A manutenção da acetilação de histonas relacionadas à 

osteoclastogenese pareceu importante para inibir a reabsorção óssea na 

periodontite experimental (LARSSON; CASTILHO; GIANNOBILE, 2015). Por isto, 

tratamentos com inibidores de HDAC suprimiram com eficiência a perda óssea em 

um modelo de periodontite em camundongos (CANTLEY et al., 2011). Em um 

estudo de Larsson et al. (2012), a administração do HDACi butirato e ácido valproico 

resultou no aumento da expressão do gene IL-10. 
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De maneira geral, os tecidos coletados de pacientes com DP parecem ter 

padrões epigenéticos distintos, contudo ainda faltam dados para determinar se estão 

diretamente relacionados a um mecanismo que guia a doença por meio de 

mudanças de transcrição em genes chaves, ou se são apenas consequências dos 

eventos do processo inflamatório crônico (LINDROTH; PARK, 2013). 

 

2.4 O PROCESSO INFECTO-INFLAMATÓRIO PERIODONTIAL E O CÂNCER DE 

CABEÇA E PESCOÇO 

 

Já no século XIX, Rudolf Virchow foi o primeiro a levantar a hipótese de 

uma ligação entre a microinflamação e o desenvolvimento neoplásico ao observar a 

presença frequente de infiltrado inflamatório na área tumoral (HEIDLAND et al., 

2006; ROKAVEC; ONER; HERMEKING, 2016). Anos depois, Peytn Rous 

reconheceu o desenvolvimento de um “estado neoplásico subliminar” induzido por 

alterações somáticas ocasionadas por carcinogênicos químicos ou virais 

(MACKENZIE; ROUS, 1941; ROUS; KIDD, 1941). O termo atual que define este 

estado é iniciação, sendo caracterizado por uma aparente normalidade tecidual. A 

malignidade seria desencadeada por um estímulo subsequente, denominado 

promoção, quando estas células fossem expostas a fatores como irritantes químicos, 

hormônios, irritação crônica e inflamação (COUSSENS; WERB, 2002). Mais 

recentemente, o conceito de imunoedição também fortaleceu o elo entre inflamação 

crônica e o câncer ao descrever as interações entre sistema imune e a formação e 

desenvolvimento tumoral (DUNN et al., 2002). 

Durante seu curso, a imunoedição subdivide-se em três fases: eliminação, 

equilíbrio e escape ou evasão. Na primeira, as células neoplásicas recém-formadas 

entram em contato com células do sistema imune e agentes pró-inflamatórios, 

podendo ou não resultar em sua destruição. As sobreviventes atuam na segunda 

fase, onde entram em equilíbrio com o sistema imunológico, sendo a ação deste 

ainda suficiente para coibir a progressão do tumor. Na sequência, este mesmo 

mecanismo contribui para uma seleção das variantes antigênicas de menor 

imunogenicidade, como as com mutações e outras alterações na expressão gênica, 

que resistem ou suprimem as células imunológicas, desencadeando a terceira fase. 

Assim, estas células neoplásicas já não são mais contidas pelo sistema imune, 

findando no escape e progressão da doença (DUNN et al., 2002). Desta forma, o 
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sistema imune também contribuiria com a oncogênese ao selecionar de maneira 

darwiniana as células neoplásicas. 

A inflamação é um mecanismo de defesa não específico desencadeado 

por danos teciduais de qualquer natureza (FERNANDES, J. V. et al., 2015b). Este 

processo consiste na ativação das células do sistema imune inato, especialmente os 

neutrófilos, macrófagos e células dentríticas, e de uma complexa cascata de eventos 

envolvendo mediadores solúveis, como as citocinas e quimiocinas (SIMONATTO; 

NATOLI, 2013). Seu objetivo primário é destruir ou isolar rapidamente um agente 

agressor, restabelecendo a homeostasia e reparando danos. 

Na ausência de agressão, genes importantes no processo inflamatório 

não são exprimidos, o que sugere que a resposta inflamatória é naturalmente 

suprimida a fim de preservar a saúde e não induzir a potenciais injúrias 

(FERNANDES, J. V. et al., 2015a; FERNANDES, J. V. et al., 2015b). Em situações 

normais a inflamação é auto-limitante, com a liberação de citocinas pró-inflamatórias 

sendo procedida pela de anti-inflamatórias. Assim, pode-se atribuir os casos de 

cronicidade a uma persistência dos fatores promotores ou a uma falha nos 

mecanismos responsáveis pela resolução da reação inflamatória (COUSSENS; 

WERB, 2002). 

Este painel formado pela constante renovação celular e presença de 

agentes pró e anti-inflamatórios e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem 

causar danos ao DNA e/ou alterações na expressão gênica. A instabilidade 

resultante estaria relacionada tanto com a transformação inicial de células 

neoplásicas quanto com a progressão do tumor (KUNDU; SURH, 2008; FELLER; 

ALTINI; LEMMER, 2013). Já é aceito que a inflamação crônica representa um fator 

de risco importante para o desenvolvimento e progressão de neoplasias, sendo esta 

relação notada em aproximadamente uma em cada quatro manifestações da doença 

(PARKIN, 2006). Esta influência pode se manifestar em vários eventos, como na 

transformação celular e na progressão, sobrevivência, invasão, angiogênese e 

metástase do tumor (YASMIN et al., 2015). 

O ambiente oral é propício ao stress inflamatório, visto que mantém 

contato constante com agentes irritantes e carcinogênicos, como microorganismos, 

o tabaco e o álcool (GASCHE et al., 2011). Algumas condições inflamatórias bucais 

já foram associadas com a patogênese do CEC oral, como a fibrose submucosa, o 

líquen plano, o lúpus eritematoso discoide e a doença periodontal crônica (FELLER; 
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ALTINI; LEMMER, 2013). No entanto, como a presença de lesões orais crônicas é 

muito superior à do câncer oral, fica claro que apenas em poucos casos são as 

responsáveis por induzir à carcinogênese (FELLER; ALTINI; LEMMER, 2013). Ainda 

assim, qualquer risco em potencial merece atenção. 

A doença periodontal em suas manifestações mais severas instaura uma 

significativa carga inflamatória no organismo. A despeito de sua natureza localizada, 

concentrações elevadas de marcadores inflamatórios podem ser encontrados no 

sangue de pacientes com periodontite, o que pode ampliar seu campo de influência  

(KHAW et al., 2014b). Isto poderia explicar os impactos na progressão de condições 

sistêmicas em pacientes com periodonto comprometido, como nas doenças 

cardiovasculares, no diabetes mellitus, na artrite reumatoide e no câncer (LOOS, 

2005; TEZAL et al., 2012; KHAW et al., 2014a). Com isto, é possível estabelecer que 

a DP pode impactar no curso de manifestações extra-bucais através de variados 

mecanismos. 

Nos casos do CCP, a saliva também parece desempenhar um importante 

papel na interação e mobilidade anatômica dos carcinogênicos. Além de atuar como 

meio para a dispersão destes produtos, ainda favorece a origem de novos agentes 

agressores através da metabolização do tabaco, do álcool e de componentes 

alimentares por meio de enzimas salivares. Somando-se a isto, também é um 

veículo para as citocinas inflamatórias, bactérias e vírus, como o HPV e Epstein-

Barr, originadas das bolsas periodontais. Concentrações estatisticamente elevadas 

de IL-1β, IL-6, IL-4, MMP-8 já foram encontradas na saliva de pacientes com DP 

quando comparado a indivíduos saudáveis (COSTA et al., 2010; EBERSOLE et al., 

2013; PRAKASAM; SRINIVASAN, 2014). Esta atuação transportadora pode ser 

intuída ao observar que mais de 75% dos CCP ocorrem em áreas de drenagem 

salivar (HORMIA et al., 2005; SAYGUN et al., 2005; TEZAL et al., 2009a). 

Segundo Tezal et al. (2005), o papel da DP na carcinogênese é 

biologicamente plausível e pode encontrar apoio em uma série de processos, como: 

 

• A perda da integridade epitelial na região da bolsa periodontal que 

aumenta a penetração de carcinogênicos no meio interno. 

• A elevação de celularidade nos vasos sanguíneos e tecido conjuntivo 

na inflamação crônica. 
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• A imunossupressão, que é um mecanismo associado a ambas as 

doenças. 

• A presença de vírus e outros microorganismos, como HPV e Candida 

albicans, que é encontrada tanto na DP quanto no câncer 

• A proliferação bacteriana nos pacientes com baixo controle de placa 

que pode levar a um aumento na produção de metabólitos de potencial 

carcinogênico, como o acetaldeído. 

 

Tezal et al. (2007) pontuam ainda que os microorganismos possuem o 

potencial de ativar células como neutrófilos, macrófagos, fibroblastos e células 

epiteliais para gerar espécies reativas de oxigênio e hidrogênio, MMPs e outras 

substâncias que podem induzir ao dano do DNA. Em paralelo, a produção de 

citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e outros sinalizadores irão auxiliar na 

sobrevivência, proliferação, migração, angiogênese e inibição de apoptose, 

resultando em um ambiente propício ao acúmulo de mutações nas células epiteliais. 

Utilizando o raciocínio inverso, Balkwill et al. (2005) destacaram  que a 

inibição de mediadores inflamatórios coíbe o desenvolvimento de cânceres 

experimentais. De forma semelhante, a supressão de genes inflamatórios altera a 

susceptibilidade e severidade da doença, e o uso prolongado de anti-inflamatórios 

não esteroidais pode até mesmo reduzir o risco de alguns tumores. Desta forma, 

fatores de transcrição que regulam genes responsáveis pela produção de 

mediadores inflamatórios podem sustentar uma explicação para a associação entre 

DP e câncer (FELLER; ALTINI; LEMMER, 2013). 

Estas mudanças na expressão gênica podem ser resultado de processos 

epigenômicos, indo desde a modulação de genes específicos até uma 

reprogramação mais ampla (ROKAVEC; ONER; HERMEKING, 2016). A produção 

persistente de citocinas, quimiocinas, radicais livres, prostraglandia, fatores de 

crescimento, metaloproteinases e enzimas como a ciclooxigenase podem induzir a 

alterações genéticas e epigenéticas e atuar sobre a carcinogênese e 

desenvolvimento tumoral (FERNANDES, J. V. et al., 2015a; YASMIN et al., 2015). 

Estes produtos são produzidos tanto pelo tumor quanto pelas células saudáveis 

circundantes (GASCHE et al., 2011). 

O SOCS1 é um regulador negativo da sinalização de citocinas e 

supressor da inflamação. Assim como várias citocinas, pode ter uma regulação 
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aberrante originada por processos epigenômicos (BAPTISTA et al., 2014; YASMIN 

et al., 2015). A hipermetilação do SOCS1 mediada pela DNMT1 leva à redução de 

sua expressão, elevando a produção de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α e 

a IL-6 (CHENG et al., 2014). 

A IL-6 induzida pela inflamação crônica também pode ocasionar a 

hipermetilação de genes supressores tumorais através da indução transcripcional e 

estabilização da DNMT1 (GASCHE et al., 2011; LOD et al., 2014; ROKAVEC; 

ONER; HERMEKING, 2016). Também foi observado na interleucina o potencial de 

induzir à hipometilação global das sequências do LINE-1 (GASCHE et al., 2011). 

Os mediadores inflamatórios também são capazes de estimular os fatores 

de transcrição STAT-3, AP-1 e NF-�B, que por sua vez podem ativar oncogenes e a 

produção de mais produtos da inflamação, como citocinas e prostaglandinas 

(FELLER; ALTINI; LEMMER, 2013). Dentre elas, a prostaglandina endoperóxido 

sintetase 2 possui um papel na invasão local e metástase do tumor. Expressões 

elevadas também aparecem associadas a uma resposta radioterápica fraca e 

prognóstico ruim. Zhang et al., ao avaliar o padrão epigenético de pacientes 

periodontalmente comprometidos, observaram um aumento de metilação de 5,06 

vezes no grupo doente quando confrontado com o saudável (ZHANG et al., 2010a). 

A cronicidade de uma inflamação é sustentada pelo estímulo imunológico 

gerado por agressores químicos e microbiológicos (GASCHE et al., 2011). No caso 

da DP, o fator bacteriano desempenha um papel importante. Hooper et al. 

(HOOPER; WILSON; CREAN, 2009) concluiram por meio de uma revisão 

sistemática que há uma soma considerável de evidências para sugerir uma ligação 

epidemiológica e etiológica entre infecções bucais e o câncer oral. Uma delas é 

contribuição de tipos bacterianos, como os Streptococci, no aumento da 

concentração bucal de acetaldeídos (KURKIVUORI et al., 2007; SCHWABE; JOBIN, 

2013). Em um estudo comparativo, indivíduos com má higiene oral apresentaram 

níveis de acetaldeído maiores do que os com bons hábitos de escovação em um 

modelo ajustado quanto ao gênero, idade e consumo de álcool e fumo (HOMANN et 

al., 2001). 

A DP e um ambiente de pouca higiene oral também predispõem a níveis 

elevados de nitrosamina por conta da presença de bactérias redutoras de nitrato. 

Isto pode culminar na ativação de vias mitogênicas e anti-apoptóticas nos 
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queratinócitos e eventualmente contribuir para a promoção do CEC oral (FELLER; 

ALTINI; LEMMER, 2013).  

Niwa et al., 2010 analisaram a metilação de ilhas de CpG em células 

gástricas cancerosas infectadas por Helicobacter pylori em gerbos. Entre a 5ª e 10ª 

semana após a infecção iniciou-se um aumento no nível de metilação, atingindo seu 

ápice por volta da 50ª semana. Curiosamente, após a erradicação do H. pylori os 

níveis de metilação decresceram entre 10 e 20 semanas, mas ainda estavam 

superiores aos de células cancerosas nunca infectadas. Somando-se a isto, 

observaram que a utilização de ciclosporina para induzir à imunossupressão nas 

células infectadas bloqueou a indução de metilações aberrantes no DNA. Estes 

resultados evidenciaram que as mudanças epigenéticas dependem da infecção 

associada à resposta inflamatória, não somente do fator bacteriano (NIWA et al., 

2010). 

Células gástricas cancerosas também foram utilizadas por Huang et al. 

(2012), onde notaram um aumento do nível de metilação no gene de E-caderina 

após estimulação da Helicobacter pylori. A ação bacteriana induziu a eventos 

epigenômico via estimulação da IL-1β, que influencia a transcrição do gene NF-κB, 

resultando na ativação de DNMTs pela produção de óxido nítrico. Este processo 

possivelmente indica um papel do óxido nítrico na alteração epigenômica que liga 

inflamação à carcinogênese. 

Outra possível explicações para a associação entre periodontite e 

desenvolvimento do CEC é a invasão do tumor por Porphyromonas gingivalis, 

levando à indução da expressão de proMMP e sua ativação. Em um estudo de Inaba 

et al. (2014), a proMMP9 foi continuamente secretada por células SAS de 

carcinoma, enquanto que a infecção por P. gingivalis aumentou a expressão da pró-

enzima, subsequentemente processando a ativação de MMP9 no sobrenadante, 

favorecendo a invasão celular. Além disso, P. gingivalis foi observada com células 

altamente invasivas, mas não com tipos pouco invasivos. Os resultados obtidos 

demonstraram que P. gingivalis ativam as vias do ERK1/2-Ets1, p38/HSP27, e 

PAR2/NF-kB para induzir a expressão de MMP9, após o que a pró-enzima é ativada 

por gingipains para promover a invasão celular nas linhagens celulares de 

carcinoma de células escamosas. 

A análise imunohistoquímica para investigar a presença de 

Porphyromonas gingivalis e Streptococcus Gordonii em biópsias de carcinoma de 
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gengiva (n= 10) e gengival normal (n= 5) mostrou a presença das bactérias nas duas 

amostras, porém em níveis significativamente maiores (> 33%) nas amostras de 

carcinoma. A intensidade da marcação também foi aumentada significativamente em 

2 vezes em amostras de carcinoma, sugerindo potencial associação das bactérias 

com carcinoma de gengiva (KATZ et al., 2011). 

Também foi demonstrado que as P ginigivalis pode induzir à expressão 

dos receptores B7-H1 e B7-DC em células de carcinoma e queratinócitos gengivais 

humanos, o que pode facilitar o escape de neoplasias orais. O receptor B7-H1 das 

células do hospedeiro podem influenciar a cronicidade de desordens inflamatórias 

que frequentemente precedem o desenvolvimento do câncer em humanos 

(GROEGER et al., 2011). 

De acordo com Allon et al. (2014), a gengiva sujeita à inflamação pode 

servir como nicho pré-metastático para a atração de células malignas. Assim, 

comparando lesões metastáticas gengivais com outros sítios da mucosa bucal a 

partir de dados obtidos da literatura, encontraram 207 casos descritos, sendo a 

gengiva o sítio mais comum (60,4%). A presença dos dentes foi significativamente 

associada com o desenvolvimento das metástases gengivais: em 108/125 

metástases gengivais, as lesões foram encontradas adjacentes aos dentes (p< 

0.001; OR= 8.2). 

A metástase é um ponto crítico no prognóstico da doença, visto que está 

associada a 90% das mortalidades (MEHLEN; PUISIEUX, 2006). A inflamação tem o 

potencial de agir em diferentes pontos neste processo. Marcadores pró-inflamatórios 

secretados por células sadias e doentes criam um microambiente que potencializa a 

capacidade de invasão do tumor, facilitam a penetração no sistema sanguíneo e 

linfático por meio do aumento de permeabilidade modular além de aumentar a 

sobrevivência destas células (ROKAVEC; ONER; HERMEKING, 2016). A expressão 

elevada de IL-1α, por exemplo, sustenta uma relação positiva com metástases a 

distância em casos de CCP (LEON et al., 2015). 

Assim, vários achados biológicos evidenciam que há plausibilidade na 

relação entre a DP e entidades neoplásicas, cabendo a realização de mais estudos 

para questionar a veracidade deste elo. 
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2.5 ANÁLISES EPIDEMIOLÓGICAS DA RELAÇÃO ENTRE DOENÇA 

PERIODONTAL E CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

Nas últimas décadas, vários estudos observacionais foram conduzidos 

objetivando investigar o peso que a doença periodontal poderia exercer sobre as 

lesões neoplásicas. Evidências que direcionam a um possível elo foram notadas em 

diversos cânceres, como o gástrico, de pulmão, próstata, pâncreas, rim, mama e os 

hematológicos (HUJOEL et al., 2003; MEYER et al., 2008; MICHAUD et al., 2008; 

ARORA et al., 2010). 

Em estudo envolvendo 15.333 gêmeos, Arora et al. (2010) encontraram 

incidência 15% superior de câncer em indivíduos com periodontite após ajustes de 

covariantes, como o fumo. Isolando sítios específicos, este valor foi de 120% para o 

câncer de corpo uterino, 62% para o colorretal, 106% para o de pâncreas e 47% 

para o de próstata. Estes níveis podem ainda estar subestimados, pois o parâmetro 

usado para determinar a presença da DP foi um questionário autoaplicável sobre o 

histórico da perda de dentes decorrente de mobilidade. Aqueles com 

comprometimento em pelo menos metade da arcada foram tidos como portadores 

DP severa, e os com menos que isso, com uma DP menor. Esta estratégia pode ter 

comprometido a soma da DP ao favorecer um escape de manifestações leves e 

moderadas da doença. Além disto, por se tratar de um estudo prospectivo de 41 

anos, alguns dos participantes podem ter desenvolvido periodontite após o exame 

inicial. 

Contudo, Michaud et al. (2008) obtiveram valores semelhantes ao aplicar 

um questionário sobre mobilidade e perda óssea a profissionais da área de saúde, 

onde se espera que sejam familiares a estes conceitos. Em sua observação, a DP 

esteve associada a um aumento no risco de câncer de 14% após ajustes de 

diversos fatores. Outras estruturas também mantiveram alguma relação, sendo o 

aumento de 36% nos pulmões, 49% nos rins, 54% no pâncreas e 30% nos cânceres 

hematopoiéticos. 

Seguindo esta lógica, o tratamento da DP parece ser positivo na redução 

do risco ao câncer. Hwang et al. (2014) obtiveram sua amostra a partir de inscritos 

no seguro social de saúde, sendo selecionado para o grupo teste aqueles que 

realizaram tratamento periodontal de rotina (n= 38.902). O controle foi formado por 

indivíduos não tratados na proporção de 1:2.  Tomando como base o índice de 95% 
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de incidência da DP no país, os autores consideraram que este grupo seria por 

extensão constituído por indivíduos com periodontite sem tratamento. O resultado 

encontrado foi um risco significativamente menor de desenvolver câncer no grupo 

tratado do que no outro (HR= 0,72; 95% CI: 0,68 – 0,76). 

Quanto aos estudos com enfoque nos CCP, a estratégia de utilizar a 

mobilidade dental como uma manifestação representativa da DP também já foi 

empregada (HUJOEL et al., 2003; DIVARIS et al., 2010). Outros parâmetros 

utilizados para sugerir a presença da periodontite foram: 

 

• perda dentária auto relatada (WINN et al., 1991; MARSHALL et al., 

1992; BUNDGAARD et al., 1995; HIRAKI et al., 2008; MICHAUD et al., 

2008; DIVARIS et al., 2010; NARAYAN et al., 2014); 

• perda dentária observada por profissional (ZHENG et al., 1990; 

TALAMINI et al., 2000; GARROTE et al., 2001; ROSENQUIST, 2005; 

ROSENQUIST et al., 2005; GUHA et al., 2007; REZENDE et al., 2008; 

TEZAL et al., 2009b; TEZAL et al., 2009a; ANSAI et al., 2013); 

• avaliação clínica do aspecto oral geral (GRAHAM et al., 1977; ZHENG 

et al., 1990; MAIER et al., 1993; TALAMINI et al., 2000; GARROTE et al., 

2001; HUJOEL et al., 2003; ROSENQUIST, 2005; ROSENQUIST et al., 

2005; GUHA et al., 2007); 

• questionários sobre cuidados com higiene oral e consultas 

odontológicas (ZHENG et al., 1990; WINN et al., 1991; MARSHALL et al., 

1992; BUNDGAARD et al., 1995; VELLY et al., 1998; MORENO-LOPEZ et 

al., 2000; GARROTE et al., 2001; GUHA et al., 2007; REZENDE et al., 

2008; HOLMES et al., 2009; DIVARIS et al., 2010; ELIOT et al., 2013; 

MOERGEL et al., 2013; NARAYAN et al., 2014); 

• auto relato de periodontite pregressa (WINN et al., 1991; MICHAUD et 

al., 2008; ELIOT et al., 2013) ; 

• histórico de tratamento periodontal (MOERGEL et al., 2013; WEN et al., 

2014); 

• sondagem do sulco (ROSENQUIST et al., 2005; TEZAL; GROSSI; 

GENCO, 2005; REZENDE et al., 2008; AHN; SEGERS; HAYES, 2012; 

NARAYAN et al., 2014); 
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• validação de perda óssea radiográfica (ROSENQUIST et al., 2005); 

• mensurações radiográficas da distância entre crista alveolar e junção 

cemento-esmalte (TEZAL et al., 2007; TEZAL et al., 2009b; TEZAL et al., 

2009a; MOERGEL et al., 2013); 

• avaliações microbiológicas (NARAYAN et al., 2014) 

 

Em uma metanálise sobre a associação da DP e CCP, Zeng et al.  (2013) 

encontraram sete estudos observacionais, incluindo dois coortes e seis casos-

controle, indicando associação significante entre as doenças (OR= 2,63; 95% CI: 1,1 

– 4,14; p< 0.001). Ao restringir a avalição apenas a neoplasias malignas de cavidade 

oral, a metanálise de Yao et al. (2014) também considerou a periodontite um fator de 

risco (OR= 3,53; 95% CI: 1,52 – 8,23; p= 0.003), mantendo a relação até mesmo em 

um modelo com variáveis ajustadas (OR= 2,66; 95% CI: 1,12 – 6.36; p= 0.03). 

Hujoel et al. (2003) acompanharam longitudinalmente 11.328 adultos com 

idades entre 25 a 74 anos. Exames odontológicos e médicos foram realizados no 

exame inicial e em quatro acompanhamentos por um período de 10 anos. Para o 

critério da avaliação da saúde periodontal, uma pontuação foi instituída pelos 

cirurgiões-dentistas conforme a extensão da inflamação gengival, a presença ou 

ausência de bolsa periodontal e a mobilidade dentária. Embora o estudo tenha 

concluído que houve uma relação positiva entre a DP e a morte por câncer em 

modelo ajustado (OR= 1,55; 95% CI: 1,25 – 1,92), a associação com os CCP não 

pode ser explorada devido ao número limitado de casos. 

Em um estudo realizado em 46 cidades da Carolina do Norte entre 2002 e 

2006, 1361 controles saudáveis e 1289 indivíduos com carcinoma na região de 

cabeça e pescoço foram entrevistados em relação à perda dentária, mobilidade e 

frequência de visitas ao dentista (DIVARIS et al., 2010). O histórico de mobilidade 

auto relatado estava associado ao aumento no risco de 33%, mas a relação não 

persistia quando considerados apenas os não fumantes. Já visitas regulares ao 

cirurgião dentista corresponderam a um decréscimo de 32%. Por sua vez, a perda 

dentária também demonstrou uma relação significante. 

Ao avaliar 866 pacientes com câncer em cavidade oral e faringe, Winn et 

al. (1991) não encontraram correlação com a condição bucal e dental e a neoplasia 

por meio de um relatório auto aplicado que incluía a quantidade de dentes, 



2 Revisão de Literatura 69

frequência de escovação e dados sobre sangramento gengival. O único achado foi 

uma maior prevalência de leucoplasias na presença de condições mais precárias. 

Marshall et al. (1992) avaliaram quanto à perda dentária e os hábitos de 

higiene oral 290 indivíduos com CCP e 290 controles pareados. Embora 

apresentando uma significância muito inferior ao fumo e ao álcool, a condição bucal 

também se apresentou como um risco. A perda de 11 ou mais dentes esteve 

relacionada com um aumento de 2,7 no risco de câncer após ajustes para álcool e 

fumo. Além disso, indivíduos sob influência dos três fatores apresentaram um risco 

bastante superior (OR= 12,8; 95% CI: 4,9 – 33,8) do que aqueles que não estavam 

expostos a nenhum. 

Por meio de um questionário sobre a condição dental e frequência de 

consultas odontológicas, Bundgaard et al. (1995) avaliaram 161 pacientes com CEC 

oral e 400 controles pareados em gênero e idade. Visitas irregulares e mais dentes 

perdidos estavam associados a um aumento no risco do câncer (p<0.001), sendo 

superior em indivíduos com menos de 5 dentes (OR= 2,4; CI: 1,3 – 4,1) do que 

aqueles com 15 ou mais. 

Hiraki et al. (2008) aplicaram questionário sobre a quantidade de dentes 

em 5.240 indivíduos com 14 diferentes tipos de câncer e 10.480 controles pareados 

em gênero e idade. Os resultados indicaram que quantidades reduzidas de dentes 

estavam relacionadas a um aumento no risco do CCP (OR= 1,68; 95% CI: 0,88 – 

19,3; p= 0.055), do câncer de esôfago (OR= 2,36; 95% CI: 1,17 – 4,75; p= 0.002) e 

de pulmão (OR= 1,54; 95% CI: 1,05 – 2,27; p= 0,027).  

Em amostra formada por 48.375 homens acompanhados por 18 anos, 

Michaud et al. (2008) coletaram dados auto relatados quanto à quantidade de dentes 

perdidos e histórico de doença periodontal. Após ajustes considerando o tempo de 

fumo e fatores dietéticos, a doença periodontal esteve associada com aumento do 

risco total de câncer (HR= 1,14; 95% CI: 1,07 – 1,22), do câncer de pulmão (HR= 

1,36; 95% CI: 1,15 – 1,60), de rim (HR= 1,49; 95% CI: 1,12 – 1,97), de pâncreas 

(HR= 1,54; 95% CI: 1,16 – 2,04) e hematopoiéticos (HR= 1,30; 95% CI: 1,11 – 1,53). 

Já a quantidade de elementos dentais não apresentou aumento significante no risco 

total de câncer (HR= 1,09; 95% CI: 0,99 – 1,20), mas sim com o câncer de pulmão 

(HR= 1,70; 95% CI: 1,37 – 2,11). A análise para os cânceres orais não foi realizada 

por conta da quantidade reduzida na amostra. 
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Outro estudo de caso-controle foi realizado por Zheng et al. (1990) na 

China. Nele, foram registrados os hábitos de higiene oral e quantidade de dentes 

perdidos de 404 casos e controles pareados por meio de um questionário. A 

ausência dentária resultou em aumento do risco de câncer oral em homens e 

mulheres tanto para os que fizeram reposições protéticas (OR= 2,4; CI: 1,3 – 4,5 e 

OR= 5,6; CI: 2,2 – 14,5) quanto nos que não (OR= 3,7; CI: 2,2 – 6,4 e OR= 8,3; CI: 

3,5 – 19,6), respectivamente. Ainda, a ascensão do risco acompanhou o aumento de 

dentes perdidos (p< 0.01). Da mesma forma, em um modelo ajustado a higiene oral 

precária também mostrou uma elevação no risco tanto para homens (OR= 6,9; CI: 

2,5 – 19,4) quanto para mulheres (OR= 2,5 CI: 0,9 – 7,5) quando comparado com 

aqueles que escovavam os dentes uma ou mais vezes ao diariamente.  

Corroborando com este resultado, Velly et al. (1998) também examinaram 

a relação entre fatores odontológicos e CCP no sul do Brasil através de uma 

população de 717 casos e 1.434 controles pareados em idade e gênero. Em um 

modelo ajustado quanto a cofatores, como tabaco e consumo de álcool, a frequência 

de escovação dentária inferior a uma vez ao dia estava associada a um aumento do 

risco do câncer de língua (OR= 2,1; 95% CI: 1,0 – 4,3) e de outras partes da boca 

(OR= 2,4; 95% CI: 1,0 – 5,4). 

O mesmo foi notado por Moreno-Lopez et al. (2000), que consideraram a 

escovação diária como um fator protetor contra o câncer oral em um modelo 

ajustado (OR= 0,41; 95% CI: 0,2 – 0,81), ao passo que a rotina de visitas 

odontológicas não mostrou redução relevante (OR= 0,63; 95% CI: 0,14 – 2,88). 

Em uma população italiana, Talamini et al. (2000) avaliaram 132 casos de 

CCP e um controle de 148 indivíduos sem câncer quanto ao número de dentes 

faltantes e a condição oral geral. Após ajustes, a quantidade de atendimentos no 

cirurgião dentista não esteve correlacionada com o risco de CCP, assim como a 

quantidade de dentes. No entanto, uma condição bucal precária no grupo com 

neoplasia foi mais frequente que no controle (OR= 4,5; CI: 1,8 – 10,9), mesmo com 

ajuste para fumo, álcool e ingestão de frutas e vegetais. O grupo doente também 

relatou mais sangramento gengival esporádico (OR= 1,8; 95% CI: 0,9 – 3,6) ou 

constante (OR= 3,9; 95% CI: 1,2 – 12,6). 

Em 2001, Garrote et al. (2001) conduziram um estudo em Cuba avaliando 

variados fatores de risco para o câncer de orofaringe em uma amostra de 200 casos 

e 200 controle pareados por sexo e idade. Entre os indicadores orais, apresentaram 
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risco elevado o número de dentes perdidos (OR= 2,7; 95% CI: 1,2 – 6,1; para ≥ 16 

dentes perdidos) e higiene oral precária (OR= 2,6; 95% CI: 1,2 – 5,2). Embora o 

grupo doente tenha relatado menor frequência de escovação e episódios de 

sangramento gengival mais constantes, após ajustes de fumo e ingestão de álcool a 

diferença não foi significativa. 

Rosenquist et al. (2005) também ponderaram a relação de uma série de 

variáveis com o CEC oral o orofaríngeo em uma população na Suécia contendo 132 

pacientes com diagnóstico da doença e um controle de 320 indivíduos. No que 

compete ao ambiente oral, a higiene oral mediana (OR= 2,0; 95% CI: 1,1 – 3,6) e a 

precária (OR= 5,3; 95% CI: 2,5 – 11,3), a presença de mais de 5 dentes 

comprometidos (OR= 3,1; 95% CI: 1,2 – 8,2) e a perda de mais de 20 (OR= 3,4; 

95% CI: 1,4 – 8,5) foram identificadas como fatores de risco significantes. Já o 

tratamento odontológico regular indicou redução deste risco (OR= 0,4; 95% CI: 0,2 – 

0,6). Utilizando a mesma amostra, Rosenquist (2005) concluiu que a infecção por 

HPV (OR= 63; 95% CI: 14 – 280) também se trata de um fator de risco. 

Guha et al. (2007) conduziram duas avaliações multicêntricas quanto ao 

risco oferecido pela condição oral ao CEC de cabeça e pescoço e esôfago. Para 

tanto, foram recrutados 924 casos e 928 controles na Europa Central e 2.286 casos 

e 1.824 controles na América Latina. Todos os grupos foram submetidos a um 

exame odontológico onde foi registrada a quantidade de dentes perdidos, presença 

de lesão visível e saúde bucal geral. Os participantes também responderam um 

relatório sobre frequência de escovação e, apenas para a população latino-

americana, ocorrência de sangramento gengival e regularidade de consultas 

odontológicas. Os resultados indicaram uma relação de risco com os tumores e a 

condição bucal precária (Europa Central: OR= 2,89; 95% CI: 1,74 – 4,81; América 

Latina: OR= 1,89; 95% CI: 1,47 – 2,42) e hábito de escovação deficiente (América 

Latina: OR= 2,36; 95% CI: 1,28 – 4,36), independente do consumo de álcool e 

tabaco. A perda de 6-15 dentes também mostrou risco aumentado para o câncer de 

esôfago em um modelo ajustado (Europa Central: OR= 2,84; 95% CI: 1,26 – 6,41; 

América Latina: OR= 2,18; 95% CI: 1,04 – 4,59). 

Ansai et al. (2013) acompanharam 656 japoneses com mais de 80 anos e 

registraram os motivos de suas mortes durante 12 anos. Por meio de auto relato do 

número de dentes perdidos, observou-se a presença de um risco geral de morte por 

câncer em um modelo ajustado quanto ao sexo e hábito de fumo (HR= 1,03; 95% CI: 
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1,00 – 1,07), porém não houve significância no modelo completamente ajustado. Já 

o câncer orodigestivo manteve-se significante mesmo após todos os ajustes (HR= 

1,06; 95% CI: 1,01 – 1,13). Um ponto para questionamento, no entanto, foi que o 

estudo contou com um volume pouco expressivo deste grupo de tumores. 

Por meio de questionários e exames bucais em 584 homens com câncer 

oral e 1.222 controles, Graham et al. (1977) encontraram um aumento do risco pra o 

desenvolvimento da doença devido ao fumo, ingestão de álcool e pobre condição 

bucal. A associação dos três fatores resultou em um risco 7,7 vezes superior do que 

na ausência dos mesmos. 

Lançando mão de amostra com 30.475 participantes, Holmes et al. (2009) 

fizeram um estudo transversal onde cruzaram auto relatos do uso de assistência 

odontológica e incidência de câncer oral. Após controle de variáveis, aqueles que 

utilizaram nos últimos 12 meses assistência odontológica apresentaram um risco 

62% inferior do que os que não (POR=0,38; 95% CI: 0,13 – 1,10). 

Em estudo caso-controle envolvendo 100 pacientes com CEC no trato 

aéreo superior e 214 controles pareados quanto ao sexo e a idade, a higiene oral e 

status dental provaram-se significativamente piores no grupo com o tumor. A 

presença de cálculo dentário ≥3mm foi encontrara em 40,9% dos casos e 22% dos 

controles. Já a DP crônica foi observada em 28% dos casos contra 13,5% dos 

controles (MAIER et al., 1993). 

Já em estudo transversal prospectivo, Rezende et al. (2008) concluíram 

que há uma associação entre DP severa e câncer oral e orofaríngeo independente 

da higiene e condição dental. Foram coletados dados de 50 indivíduos doentes e 50 

saudáveis por meio de questionários, avaliação periodontal pelo Índice Comunitário 

de Necessidade de Tratamento Periodontal (CPITN) e inspeção bucal pela 

contabilização de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD). A única diferença 

relevantes entre os grupos foi quanto à severidade da DP, com bolsas ≥6mm em 

76% dos casos e 10% dos controle. 

Ahn et al. (2012) utilizaram perda clínica de inserção, presença de bolsa 

periodontal e profundidade de sondagem de 12.605 indivíduos para elencar os 

resultados da DP conforme a sua severidade e assim estabelecer uma relação 

causal nos cânceres orodigestivos. Assim, a DP moderada ou severa esteve 

associada ao aumento do risco de mortalidade deste tipo de neoplasia (RR= 2,28; 
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95% CI: 1,17 – 4,45). No entanto, a análise estatística de dos sítios orais e faríngeos 

isolados não foi possível devido à sua incidência limitada na amostra. 

Em outro estudo (ELIOT et al., 2013) realizado em 513 casos de 

carcinoma na região de cabeça e pescoço e 567 controles, foi observado associação 

entre doença periodontal auto relatada e risco ligeiramente elevado de câncer (OR= 

1,09; 95% CI: 1,02 – 1,16). Não foi relatada diferença significativa entre o hábito de 

consultas odontológicas entre os grupos. 

Embora vários estudos se baseiem no histórico de periodontite relatado 

em entrevistas com os participantes, outros empregaram bancos de dados para 

basear seus argumentos. Utilizando informações de inscritos no seguro social de 

saúde, Wen et al. (2014) compararam a incidência de câncer entre pacientes com 

gengivite e com periodontite. O modelo ajustado mostrou aumento no risco de 

câncer oral (HR= 1,79; 95% CI: 1,42 – 2,25) e geral (HR= 1,14; 95% CI: 1,11 – 1,17) 

em sujeitos com periodontite quando comparado com portadores de gengivite. 

Em estudo publicado por Moergel et al. (2013),  a perda óssea periodontal 

de pacientes com CCE oral (n= 178) foi determinada em imagens radiográficas e 

comparada àquela existente em pacientes sistemicamente saudáveis (n= 123). Os 

resultados demonstraram maior perda óssea no grupo com CCE oral (4.3 mm vs. 2.9 

mm; p< 0.001).  Isto foi confirmado em um modelo de regressão multivariável (OR= 

2,4; 95% CI: 1,5 – 3,8; p<0.001). A história de tratamento periodontal, conforme 

identificado por questionário, foi associada com risco significativamente inferior de 

CCE oral (p< 0,001; OR= 0,2; CI: 0,1 – 0,5). 

Tezal et al. (2005) avaliaram em 13.798 indivíduos as mensurações 

realizadas nos sítios vestibulares centrais e vestíbulo-mesiais de todos os dentes de 

um quadrante superior e um inferior aleatoriamente selecionados. O nível de 

inserção esteve relacionado com presença de neoplasia oral (OR= 4,57; 95% CI: 

2,25 – 9,30) e lesões pré-cancerosas (OR= 1,55; 95% CI: 1,06 – 2,27). Por outro 

lado, não foi observada associação em ex-fumantes e não fumantes (neoplasia oral: 

OR= 21,76; 95% CI: 3,60 – 131.63; lesões pré-cancerosas: OR= 2,08; 95% CI: 1,16 

– 3,71). De forma similar, não foi notada relação do tabaco com as lesões na 

presença de nível de inserção ≤1,5mm, porém este valor aumentou drasticamente 

quando o nível de inserção foi >1,5mm (OR= 37,34; 95% CI: 8,67 – 157,59; OR= 

11,02; 95% CI: 1,49 – 81.45, respectivamente). 
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Alguns estudos utilizaram as medidas entre junção cemento-esmalte e 

crista óssea em radiografias panorâmicas para avaliar o comprometimento 

periodontal. Tezal et al. (2007) compararam as mensurações obtidas em homens 

com CEC de língua (n= 51) e um controle saudável (n= 54). Após ajustes de idade, 

hábito de fumo e número de dentes, cada milímetro de osso alveolar perdido estava 

significantemente relacionado a um aumento de 5,23 vezes no risco de câncer de 

língua (OR=5,23; 95% CI: 2,64 – 10,35). O valor da perda óssea foi maior no grupo 

teste do que no controle entre os fumantes (5,32 vs. 3,29 mm; p= 0.001), ex-

fumantes (4,12 vs. 2,58mm; p= 0.001) e não fumantes (3,31 vs. 2,33mm; p= 0.003). 

Tezal et al. (2009b) avaliaram pacientes com CEC de cabeça e pescoço e 

observaram que cada milímetro de osso alveolar perdido nas mensurações 

radiográficas estava associado ao aumento de mais de 4 vezes do risco do câncer 

(OR= 4,36; 95% CI: 3,16 – 6,01). Ao realizar uma estratificação por sítios, a 

associação mais forte foi de câncer na cavidade oral (OR= 4,52; 95% CI: 3,03 – 

6,75), seguida pela orofaringe (OR= 3,64; 95% CI: 2,54 – 5,22) e laringe (OR= 2,72; 

95% CI: 1,78 – 4,16). Além disto, paciente com periodontite estavam mais 

propensos a desenvolver um CEC pouco diferenciado na cavidade bucal do que os 

com periodonto saudável (32,8% vs. 11,5%; p= 0.038). 

Tezal et al. (2009a) avaliaram a sinergia entre o HPV e a doença 

periodontal em tumores de base de língua. Os pacientes com tumores HPV-positivos 

apresentaram níveis de perda óssea alveolar significantemente superiores aos HPV-

negativos (3,90 mm vs. 2,85 mm; p= 0.01) e maior prevalência de periodontite (86% 

vs. 22%; p= 0.002). Em modelo ajustado para idade do diagnóstico, sexo, etnia, 

consumo de álcool, hábito de fumo e número de dentes perdidos, cada milímetro de 

osso perdido estava associado ao aumento do risco de um tumor HPV-positivo em 

quase 4 vezes (OR= 3,96; 95% CI: 1,18 – 13,36). Em uma estratificação quanto ao 

hábito de fumo, o histórico de DP esteve associado a tumores HPV-positivo tanto em 

fumantes quanto em não fumantes. Por outro lado, o efeito do cigarro no status HPV 

do tumor dependeu da condição periodontal. Dos não fumantes com tumores HPV-

positivo, 83% possuíam histórico de DP. Dos fumantes, 87% dos HPV-positivos 

possuíam histórico de periodontite, e 78% dos HPV-negativos, não. A mesma 

relação foi observada no álcool, periodontite em 77% dos não usuários de álcool e 

75% dos usuários cm HPV-positivo, e 75% dos não usuários de álcool e 80% dos 

usuários com tumor HPV-negativo sem histórico de DP. 
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Além dos parâmetros periodontais e de higiene oral, Narayan et al. (2014) 

avaliaram os tipos bacterianos presentes no meio bucal em indivíduos saudáveis 

(n=254) e com carcinoma espinocelular oral (n=242). Os microorganismos 

predominantes isolados nos grupos doente e controle foram Streptococcus α-

hemolíticos (62% vs. 66% quando associado a hábitos, 40% vs. 66% quando não), 

seguidos por Staphylococcus sp. (10% vs. 4% quando associado a hábitos, 13,3% 

vs. 6,7% quando não). Embora a diferença entre os grupos não tenha sido 

significante, aqueles com carcinoma espinocelular apresentaram níveis aumentados 

de microorganismos patogênicos. Quanto ao número de dentes perdidos por causas 

periodontais, o valor foi significantemente elevado no grupo com neoplasia 

(p<0.002), embora a quantia tenha sido maior no grupo controle quando incluídas as 

perdas por outros motivos. Ademais, o grupo doente apresentou maior índice de 

sangramento (p= 0.001), pior higiene oral (p< 0.001) e maior profundidade de bolsas 

(p< 0.001) do que o grupo controle, embora não tenha sido encontrada diferença 

considerando apenas aquelas de 4 e 5 mm. 

 

2.6 INTER-RELAÇÃO ENTRE CONDIÇÃO PERIODONTAL E O CURSO DO 

TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

2.6.1 Antes do tratamento oncológico 

 

O tratamento das neoplasias malignas de cabeça e pescoço é 

implementado por meio de procedimentos cirúrgicos e terapêuticas quimioterápicas 

e radioterápicas (AMMAJAN et al., 2013). Por tratar-se de uma região anatômica 

nobre tanto no âmbito estético quanto fisiológico, este manejo é um grande desafio. 

A modalidade de terapia selecionada deve basear-se no estadiamento do tumor e 

nas particularidades da doença de base (EPSTEIN et al., 2012). Tumores em 

estádios iniciais podem ser removidos inteiramente por via cirúrgica, enquanto nos 

avançados geralmente é necessária uma associação com a radioterapia e/ou a 

quimioterapia. Esta ponderação é fundamental quando se visa à cura com o mínimo 

de comprometimento funcional e anatômico que o caso possibilite (KHAW et al., 

2014b). 

O objetivo do tratamento oncológico está na total remoção das células 

neoplásicas do organismo. Uma cirurgia pode atingir este alvo quando permite a 
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retirada mecânica de todo conjunto tumoral, o que normalmente está restrito às 

doenças iniciais. Já a ação da quimioterapia e da radioterapia mina a atividade de 

replicação do câncer ao destruir células com rápido potencial de divisão. Embora 

sejam meios efetivos de erradicar o tumor, significantes efeitos colaterais são 

observados ao longo do tratamento, já que células normais também são afetadas 

(BARASCH; COKE, 2007). Os tecidos bucais são altamente susceptíveis aos efeitos 

colaterais tóxicos da quimioterapia. A prevalência de complicações orais associadas 

ao tratamento varia de <10% a 80%, dependendo do tipo de tumor e quimioterápico 

utilizado. Já a radioterapia afeta os tecidos bucais com sua radiação ionizante 

apenas quando a região está incluída em sua área de incidência (BARASCH; COKE, 

2007). Estas influências indesejadas podem conduzir a eventos secundários que 

comprometem a qualidade de vida dos pacientes, podendo até mesmo a levar à 

interrupção do tratamento (AMMAJAN et al., 2013). 

Estas complicações podem manifestar-se de forma aguda, caso 

desenvolvam-se durante os primeiros estágios da terapêutica oncológica até o 

período imediatamente após o fim do tratamento (2-3 semanas), ou crônica, quando 

ocorrerem em qualquer período posterior (KHAW et al., 2014a). Manifestações 

agudas englobam a mucosite, xerostomia, disfagia, disgeusia e infecções 

oportunistas. Já as crônicas podem incluir trismo, cáries de irradiação, 

osteorradionecrose e alterações na inserção periodontal. Enquanto os eventos 

agudos são um reflexo da citotoxicidade da terapêutica oncológica, os crônicos 

resultam de alterações vasculares e danos teciduais decorrentes do tratamento que 

se perpetuam ao longo dos anos (AMMAJAN et al., 2013). 

Algumas destas complicações podem ter sua potencial morbidade 

reduzida, seja pelo controle da severidade ou incidência, quando infecções pré-

existentes e a carga bacteriana são controladas no meio oral. Assim, a vigilância e 

intervenção para o controle da DP e condição bucal são imprescindíveis. Cabe à 

equipe médica referenciar o cirurgião-dentista para que este possa esclarecer junto 

ao paciente as complicações que pode desenvolver ao longo do tratamento 

oncológico e a importância de um comprometimento com a saúde e os hábitos de 

higiene bucal (BARASCH; COKE, 2007). Em paralelo, o tratamento odontológico 

deve ser instituído o quanto antes. É possível projetar que grande parte destes 

indivíduos passará por estágios de neutropenia, portanto recomenda-se que 

idealmente haja um intervalo de duas semanas entre a conclusão do tratamento 
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odontológico e o início do oncológico para reduzir as chances de infecção 

(EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001). 

Dada a importância de uma adequação bucal prévia como coadjuvante do 

tratamento oncológico, pode-se dizer que o procedimento ainda é subjugado na 

prática. Há mais de duas décadas, Lizi (1992) já apontou a necessidade da 

presença do cirurgião-dentista em um centro de radioterapia. Os resultados de um 

estudo retrospectivo dos arquivos do hospital indicaram que apenas 13,2% dos 

pacientes haviam recebido tratamento bucal prévio. Em seguida, ao analisar 250 

novos casos sequenciais, notou que 68% destes precisavam de tratamento 

odontológico imediato, 20,8% eram desdentados e possuíam dentaduras 

desajustadas e apenas 11,2% apresentavam boas condições orais. A despeito de 

este apontamento remontar há mais de 20 anos, a importância da adequação bucal 

como auxiliar no tratamento oncológico ainda não teve toda sua importância 

reconhecida. Em um estudo mais recentemente, Bertl et al. (2015) avaliaram 

transversalmente o estado de saúde oral e hábitos de higiene de pacientes que 

concluíram o tratamento contra CEC de cabeça e pescoço (n=48) há pelo menos 6 

meses. Apenas 52% dos participantes haviam solicitado avaliação odontológica 

após o diagnóstico de câncer e antes do início de seu tratamento. Destes, 80% 

necessitaram de alguma intervenção. Já na avaliação pós-tratamento feita pelos 

pesquisadores, 69% dos participantes haviam consultado um cirurgião-dentista no 

último ano, sendo que 88% ainda precisavam de algum tipo de procedimento. Desta 

soma, 75% possuíam pelo menos um dente cariado e 78% apresentavam 

periodontite moderada ou severa. 

Outros estudos corroboram com esta precariedade na condição bucal do 

paciente pré-tratamento oncológico. Niewald et al. (2013) avaliaram pacientes antes 

da radioterapia, onde observaram média de 22 dentes perdidos. Boa parte dos 

elementos restantes mostraram-se comprometidos, contabilizando em média 2 

dentes cariados, 1,5 condenados por mobilidade e 1,4 amplamente danificados. Ao 

fim da intervenção odontológica, em média 6 dentes puderam ser preservados. 

Ainda, 11% dos pacientes possuíam DP crônica com perda de inserção de leve a 

moderada e 40% com severa. Jham et al. (2008) também se depararam com 

condições bucais insatisfatórias em pacientes antes do inicio do tratamento. De um 

total de 207 indivíduos, 57,9% apresentaram alguma alteração bucal, sendo que 

41% possuíam DP, 21,2% raízes residuais, 12% cáries, 7,2% candidíase e 5,8% 
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dentes não irrompidos. Restaurações foram indicadas para 15,9% dos participantes 

e exodontias para 50,2%. 

Schuurhuis et al. (2011) catalogaram as informações de pacientes 

conseguidas previamente ao tratamento oncológico, onde observaram a presença 

de um foco de infecção oral em 75% dos pacientes, bolsa periodontal com mais de 6 

mm em 23%, cáries severas em 4%, dentes impactados em 4% e raízes residuais 

em 3%. O tratamento periodontal teve que ser realizado em 6% dos pacientes, e 

exodontias em 30%, resultando na remoção média de 7,7 dentes. Já no estudo de 

Lockhart et al. (1994), 97% dos pacientes precisariam de cuidados bucais prévios à 

radioterapia, contudo 81% destes não buscaram o tratamento indicado. 

 

2.6.2 Durante o tratamento oncológico 

 

Se por um lado a DP tem a capacidade de influenciar a morbidade de 

manifestações bucais, por outro, o aparato periodontal também é sujeito a grandes 

influências da terapêutica oncológica. A radiação induz à isquemia e fibrose do 

tecido mole, enquanto que o osso torna-se hipovascularizado e hipóxico (AMMAJAN 

et al., 2013). Destes pontos derivam fatores predisponentes à DP, como a redução 

da celularidade de um ligamento periodontal com rupturas, espessamento e 

desorientação das fibras de Sharpey e a capacidade prejudicada de reparação e 

remodelação óssea. Assim, uma evolução desenfreada da periodontite pode ocorrer 

na ausência de boa higiene oral (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001). Por este 

motivo, a condição periodontal do paciente deve ser cautelosamente considerada 

antes do início da quimioterapia e/ou radioterapia. Os critérios que determinam a 

condenação de um elemento periodontalmente comprometido diferem entre o 

paciente oncológico e o não oncológico. A adoção de uma abordagem mais 

criteriosa visa reduzir as intercorrências na evolução do paciente ocasionadas por 

dentes de prognóstico duvidoso. Além disto, realizar exodontia antes da radioterapia 

oferece menos riscos de osteorradionecrose do que após ela (EPSTEIN et al., 

1987). 

Depois de iniciado o tratamento, uma manifestação de risco que reflete o 

deficitário controle bacteriano no meio bucal é a infecção. Durante a supressão 

imune, a cavidade bucal pode se tornar uma fonte de infecção sistêmica. Evidências 

apontam que microorganismos presentes na bolsa periodontal podem desencadear 
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essa disseminação, sendo o risco proporcional à severidade da periodontite (SOGA 

et al., 2009). Além disto, durante a quimioterapia, os microorganismos e suas 

toxinas, bem como citocinas e marcadores inflamatórios, podem alcançar a 

circulação sanguínea e linfática através do epitélio ulcerado das bolsas periodontais, 

induzindo a resposta imune e inflamatória sistêmica (HEMMERLE; FRANK, 1991; 

EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001; RABER-DURLACHER et al., 2002). 

Estudos em animais demonstraram que agentes citotóxicos podem contribuir para a 

perda de integridade epitelial do sulco e diminuir o número de neutrófilos presentes 

nos tecidos periodontais (WONG, J. K.; WOOD; MCLEAN, 1997), permitindo a 

invasão tecidual por bactérias (BARASCH; COKE, 2007). Assim, os pacientes imuno 

deprimidos com infecções gengivas estão mais sujeitos a experimentar episódios de 

sepse e febre do que aqueles com periodonto saudável (RABER-DURLACHER et 

al., 2002). 

A raspagem e polimento corono-radicular é uma abordagem básica para a 

manutenção da saúde periodontal, reduzindo o risco de infecção nos períodos de 

baixa imunológica. Ao compararem uma amostra de pacientes com leucemia aguda 

que recebeu cuidados periodontais previamente à quimioterapia com outra que não, 

Greenberg et al. (1982) suspeitaram de septicemia por origem bucal em 25% dos 

pacientes do primeiro grupo e em 77% do segundo. A remoção de placa e cálculo 

das superfícies dentárias traz benefícios quando realizada antes do início da 

terapêutica oncológica, porém deve ser repetida sempre que necessário ao longo do 

tratamento, pois não há associação do procedimento com o aumento do risco de 

febre e bacteremia (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001). Visto que o 

quimioterápico promove uma depressão imunológica transitória após sua 

administração, os procedimentos periodontais devem ser feitos no intervalo entre a 

recuperação e o novo ciclo da quimioterapia (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 

2001).  Além disso, o uso prolongado de quimioterápicos e antibióticos para controle 

das infecções secundárias pode, consequentemente, alterar a microbiota bucal e 

também levar ao desenvolvimento ou manutenção da mucosite oral (BARASCH; 

COKE, 2007). 

A ocorrência de mucosite oral é uma das complicações mais frequentes 

da radioterapia e quimioterapia. Trata-se de um tipo de inflamação resultante de 

dano secundário do DNA e não-DNA à radiação aos quimioterápicos, e que se 

manifesta como eritema, ulceração e edema do revestimento mucoso do sistema 
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digestivo superior. A gravidade de mucosite oral se baseia no grau de ulceração 

bem como no comprometimento da deglutição. Embora a mucosite de grau 1 e 2 

possa resultar em desconforto para os pacientes,  a ocorrência de mucosite de 

graus 3 e 4 é mais relatada na literatura (MURPHY; GILBERT, 2011). Sua média de 

incidência geral é de 80% nos pacientes recebendo radioterapia, sendo 100% na 

radioterapia de fracionamento alterado, 97% na radioterapia convencional e 90% na 

quimioradioterapia (TROTTI et al., 2003). Pacientes com mucosite oral apresentam 

diversas condições que prejudicam muito a qualidade de vida, incluindo dor intensa, 

disfagia, dificuldade de deglutição consequente e perda de peso, sendo que esta 

debilitação pode demandar a interrupção do tratamento oncológico e, assim, 

comprometer a cura (VERA-LLONCH et al., 2006; MURPHY; GILBERT, 2011). 

A mucosite oral tem sido considerada como o principal fator de risco ao 

desenvolvimento de bacteremia, podendo até mesmo levar ao choque séptico 

(ELTING; BODEY; KEEFE, 1992; RUESCHER et al., 1998). Esta preocupação se dá 

principalmente nos tratamentos quimioterápicos, já que a radioterapia nem sempre 

está relacionada à imunossupressão (BARASCH; COKE, 2007). Considerando a 

variedade de microorganismos presentes no meio bucal, uma ruptura da integridade 

do tecido epitelial merece grande atenção, já que se torna uma via de acesso aos 

lifonodos locais e à corrente sanguínea (RUESCHER et al., 1998). Assim, um 

parâmetro que pode influenciar a severidade da mucosite é a presença de DP, 

graças a sua natureza infecto-inflamatória (EPSTEIN et al., 2012). Variados estudos 

indicam que a severidade, frequência e duração da mucosite podem ser reduzidas 

ao se promover uma adequação bucal prévia ao regime de mielossupressão 

(SONIS; KUNZ, 1988; BOROWSKI et al., 1994; SANTOS et al., 2011; CORACIN et 

al., 2013; GURGAN et al., 2013; FERNANDES, L. L. et al., 2014). Desta forma, além 

de diminuir a morbidade, o controle periodontal também contribui para a redução do 

tempo e gastos de internação. 

Elting et al. (2003) avaliaram em um estudo retrospectivo 599 pacientes 

submetidos à mielossupressão induzida por quimioterápicos. Manifestações de 

mucosites estiveram presentes em 37% dos 1236 ciclos de quimioterapia. Infecções 

também foram mais frequentes na sua presença do que na ausência (73% vs 36%; 

p<0.0001). Além disso, a média de hospitalização foi de 4, 6 e 12 dias para ausência 

de mucosite, mucosite oral e mucosite gastrointestinal, respectivamente. Já 
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Ruescher et al. (1998) observaram uma diferença de 6 dias a menos na ausência de 

ulcerações orais. 

Embora seja fundamental esta manutenção da saúde do periodonto, as 

influências do tratamento oncológico durante e após a sua administração contribuem 

para uma higiene oral deficitária. O controle de placa do paciente oncológico pode 

ser prejudicado por um quadro de hipossalivação. A xerostomia é uma das queixas 

mais reportadas por pacientes após a radioterapia em carcinomas de nasofaringe 

(POW et al., 2003). A radiação age dramaticamente quando incidida sobre as 

glândulas salivares, resultando em um decréscimo no volume de saliva. A ação 

glandular já se torna debilitada desde o início do tratamento, podendo recuperar sua 

função alguns meses após seu fim. No entanto, pacientes tratados com mais de 50 

Gy normalmente não tem seu fluxo salivar normalizado (BARASCH; COKE, 2007; 

SPEKSNIJDER et al., 2010). Este quadro de salivação reduzida associado ao 

aumento do acúmulo de placa e alterações na microbiota bucal beneficia a 

progressão da DP (LEUNG et al., 1998). 

Somando-se a isto, a ocorrência de trismo pode comprometer a 

escovação dental. A restrição na abertura bucal é decorrente da fibrose da 

musculatura empregada nos movimentos mandibulares, sendo observada entre 21% 

a 30% dos pacientes com carcinoma nasofaríngeo irradiados (POW et al., 2003). 

 

2.6.3 Após o tratamento oncológico 

 

Encerrado o tratamento oncológico, os pacientes que receberam 

quimioterapia tendem a apresentar complicações com menos frequência e 

severidade conforme se recuperam da supressão hematopoiética. Já aqueles que 

passaram por sessões de radioterapia na região de cabeça e pescoço poderão 

manifestar complicações ao longo da vida (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001; 

BARASCH; COKE, 2007). Como mostrado por Yusuf e Bakri (1993), altas 

incidências da radiação sobre o periodonto podem levar ao aumento do nível de 

inserção, da perda óssea e do risco de osteoradionecrose. 

A osteorradionecrose é uma entidade que exige grandes cuidados e pode 

ter seu desenvolvimento relacionado a dentes irradiados com comprometimento 

periodontal (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001). A irradiação do periodonto 

torna-o mais vulnerável à infecção e reduz sua vascularização e potencial de reparo, 
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favorecendo a instalação da osteoradionecrose (MARQUES; DIB, 2004). Sua 

incidência pode chegar aos 8,6 a 22,9% dependendo do regime da radioterapia 

utilizado (NIEWALD et al., 1996).  

Katsura et al. (2008) acompanharam por 3 anos após o fim da 

radioterapia para CCP 39 pacientes com área de irradiação envolvendo dentes. 

Destes, 6 sofreram osteorradionecrose e 33 não. Não havia diferença significante 

entre os que desenvolveram a lesão e os que não quanto à profundidade de 

sondagem e índice de placa antes do início da radioterapia. No entanto, estes 

valores se tornaram significativamente piores no grupo que desenvolveu a 

osteorradionecrose após a radioterapia. Assim, os autores sugerem que a 

prevenção do desenvolvimento da DP ao longo do tratamento oncológico minimiza 

os riscos da osteorradionecrose. Outro ponto levantado é a importância da 

adequação prévia à radioterapia, onde recomendam a extração de dentes com 

profundidades de sondagem superior a 5-6 mm como medida preventiva. Visto que 

o potencial deletério da radioterapia é cumulativo com o passar do tempo, considera-

se a janela entre 3 e 6 meses após  fim da radioterapia a última oportunidade de 

realizar procedimentos dentários invasivos com menor risco de osteoradionecrose 

(BARASCH; COKE, 2007). Desta forma, é recomendada uma abordagem 

preventiva, incluindo um controle de placa e ponderação nas exodontias após o 

início da radioterapia, quando não realizadas idealmente antes do tratamento 

(EPSTEIN et al., 2012).  

Pow et al. (2003) compararam em um estudo transversal sobreviventes de 

carcinoma nasofaríngeo (n=38), pacientes recém diagnosticados com a doença 

(n=40) e indivíduos saudáveis (n=31). Nos sobreviventes, foi notada maior 

xerostomia (92%, p<0.01) e trismo (29%, p<0.01) do que demais. Quanto às 

medidas periodontais (Índice Periodontal Comunitário e perda de inserção), 

nenhuma diferença foi observada entre os três grupos. Os autores interpretaram os 

achados periodontais como um possível reflexo da assistência odontológica que os 

pacientes receberam durante o tratamento, incluindo a extração de dentes 

periodontalmente comprometidos antes da radioterapia. No entanto, outros autores 

conseguiram observar em seus estudos um comprometimento do tecido periodontal 

decorrente da radioterapia. 

Marx e Johnson (1987) listam seis eventos teciduais relacionados a danos 

da irradiação em função do tempo: hiperemia, inflamação, trombose, perda celular, 
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hipovascularização e fibrose. Este cenário favorece uma perda de inserção 

progressiva e comprometimento periodontal. Ao avaliar paciente antes, 6 e 8 meses 

após a radioterapia na região de cabeça e pescoço (n=27), Marques e Dibs (2004) 

observaram que 70,3% deles apresentaram perda no nível de inserção, sendo 92% 

das ocorrências em mandíbula. 

Epstein et al. (1998) acompanharam 10 pacientes ao longo de uma média 

de 6,01 anos que receberam campos de irradiação unilateralmente e incluindo parte 

de sua dentição. Os dados obtidos indicaram que mais dentes foram extraídos por 

causa DP na área irradiada do que na oposta. Os dentes na região irradiada 

apresentaram profundidade de sondagem aumentada em 0,82 mm, enquanto na 

porção não irradiada o aumento foi de 0,40 mm (p= 0.05). Uma situação 

desfavorável nos dentes irradiados também foi notada quanto às recessões 

vestibulares (1,88 mm vs. 1,16 mm; p= 0.001) e linguais (2,10 mm vs. 0,91 mm; 

p=0.05), ao nível de inserção (2,81 mm vs. 1,43 mm; p= 0.003) e ao aumento da 

mobilidade dentária (p= 0.02). 

Ammajan et al. (2013) também avaliaram as alterações dos índices 

periodontais em dentes superiores (n=29) e inferiores (n=26) antes e após a 

radioterapia. Observou-se que o índice de higiene oral, nível clínico de inserção e a 

recessão gengival estavam significantemente aumentados no segundo momento. 

Apenas a profundidade de sondagem não apresentou diferença entre os dois pontos 

temporais. 

Para se tratar áreas periodontalmente comprometidas em pacientes 

irradiados em cabeça e pescoço, é importante o conhecimento prévio do mapa da 

irradiação. Estudos apontam que havendo necessidade, a realização de cirurgias 

periodontais em dentes dentro da área irradiada é possível, sendo um procedimento 

mais tolerado do que a exodontia (EPSTEIN; STEVENSON-MOORE, 2001). Assim, 

o status periodontal deve ser acompanhado antes e após o tratamento 

antineoplásico, sendo obrigação do cirurgião-dentista como membro de uma equipe 

oncológica enfatizar a importância dos hábitos de higiene e a saúde oral a fim de 

estabilizar a DP e contribuir para uma melhor qualidade de vida do indivíduo com 

câncer. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo primário 

O objetivo primário deste estudo é investigar a possível associação entre 

câncer na região de cabeça e pescoço e doença periodontal por meio de análise 

investigativa clínica. 

 

Objetivos secundários 

Os objetivos secundários deste estudo são: 

 

• Investigar a associação entre parâmetros clínicos de doença 

periodontal e câncer na região de cabeça e pescoço, antes e depois da 

terapia anti-neoplásica (ressecção cirúrgica, quimioterapia e/ou 

radioterapia); 

• Investigar a associação entre fumo e etilismo e câncer na região de 

cabeça e pescoço; 

• Investigar a condição periodontal de pacientes com câncer na região 

de cabeça e pescoço antes e depois da terapia anti-neoplásica; 

• Determinar o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde oral 

nos grupos teste, antes e depois do tratamento anti-neoplásico, e 

controle; 

• Investigar se as condições periodontais podem ser consideradas como 

fator de risco ao desenvolvimento ou progressão do câncer de cabeça e 

pescoço, bem como investigar seus valores diagnósticos de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo e negativo; 

• Investigar a associação entre parâmetros clínicos de doença 

periodontal e carcinoma espinocelular (CEC) na região de cabeça e 

pescoço; 

• Investigar a associação entre fumo e etilismo e CEC na região de 

cabeça e pescoço; 

• Avaliar a condição periodontal de pacientes com CEC na região de 

cabeça e pescoço. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB-USP 

sob o número CAAE 43830314.5.0000.5417 (Anexo A). 

Foram convidados para integrar o grupo teste pacientes em atendimento 

na Clínica Multidisciplinar da FOB-USP, sob a coordenação do Prof. Dr. Paulo 

Sérgio da Silva Santos, do Departamento de Estomatologia, Patologia e Cirurgia 

Bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, onde é realizado 

tratamento odontológico de pacientes oncológicos. Estes pacientes são 

encaminhados para o acompanhamento odontológico majoritariamente pela 

FAMESP (Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP 

e Hospital Estadual, Bauru, São Paulo) e pela Fundação Amaral Carvalho (Jaú, São 

Paulo), mas a instituição é aberta ao público em geral. 

O grupo controle foi formado por indivíduos sistemicamente saudáveis 

selecionados a partir do Setor de Triagem da FOB-USP. 

Previamente à inclusão no estudo, os potenciais participantes foram 

informados quanto aos seus objetivos e sua natureza verbalmente e por escrito. 

Aqueles que concordaram com a participação assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo B), tendo garantido seu direito ao tratamento mesmo se 

decidissem, a qualquer momento, não mais participar da pesquisa. 

 

4.1 Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos nos grupos teste pacientes apresentando diagnóstico de 

CCP, de ambos os sexos, de qualquer raça, com 18 anos de idade ou mais 

submetidos ou não a tratamento radioterápico e quimioterápico. Todos os pacientes 

encaminhados para tratamento odontológico previamente ao início do tratamento 

quimioterápico e/ou radioterápico ou em controle pós-tratamento oncológico na 

clínica Multidisciplinar da FOB-USP foram convidados a participar do estudo. 

No grupo controle foram incluídos pacientes sistemicamente saudáveis de 

ambos os sexos, qualquer raça e com 18 anos ou mais.  O convite dos participantes 

foi feito de forma consecutiva conforme a data de entrada no setor de Triagem da 

FOB-USP e visando parear gênero e idade entre os grupos. 
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4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos dos grupos teste pacientes com menos de 18 anos de 

idade, gestantes, doentes terminais, desdentados totais ou pacientes que não 

desejaram participar do estudo. Para o grupo controle, foram excluídos desdentados 

totais, aqueles com história de tratamento periodontal recente (< 12 meses), uso de 

antibióticos (< 6 meses), usuários de medicamentos com influência nos tecidos 

periodontais (anti-convulsivantes, bloqueadores de canais de cálcio, ciclosporina, 

bisfosfonatos, contraceptivos à base de hormônios, corticóides), gestantes e 

pacientes requerendo profilaxia antibiótica prévia a procedimentos invasivos (ex.: 

história de endocardite bacteriana). 

 

4.3 Diagnóstico de câncer 

 

O diagnóstico de câncer foi realizado pela equipe médica encarregada do 

tratamento oncológico, responsável por referenciar o paciente para o 

acompanhamento odontológico.  

 

4.4 Questionário de qualidade de vida, anamnese e exame clínico 

 

Na primeira consulta, todos os pacientes foram submetidos à anamnese, 

foram examinados clinicamente e responderam a questionário auto aplicável de 

qualidade de vida relacionada à saúde oral (OHIP-14) (Anexo C). Este questionário 

é uma ferramenta para avaliar a percepção do individuo sobre o impacto de 

desordens orais em seu bem estar, trazendo uma análise global e uma fragmentária 

por meio da investigação de sete dimensões: limitação funcional, dor física, 

desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade 

social e desvantagem social. Cada dimensão é formada por duas perguntas cujas 

respostas são codificadas em uma escala de 0 a 4, sendo: 0= nunca; 1= dificilmente; 

2= às vezes; 3= quase sempre; 4= sempre. As pontuações obtidas são multiplicadas 

por diferentes pesos que refletem a opinião da população sobre a importância de um 

item em detrimento de seu par em cada dimensão (SLADE, 1997). Assim, após esta 

compensação, o valor conseguido em cada dimensão varia entre 0-4, e a somatória 

da pontuação geral entre 0-28. A confiabilidade, validade e precisão do questionário 
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já foram confirmadas, bem como de suas validações para o português (CASTRO 

RDE; PORTELA; LEAO, 2007). 

 

4.5 Desenho do estudo 

 

O grupo controle foi formado por 40 pacientes sistemicamente saudáveis, 

com idade e sexo pareados em relação ao grupo teste. Neste, foram incluídos 40 

pacientes com diagnóstico de CCP determinado pela equipe médica responsável 

(Figura 1). Os pacientes incluídos no grupo teste foram divididos em dois subgrupos, 

de acordo com a fase de tratamento do câncer: 

 

• Grupo T1: diagnóstico recente de câncer e sem início do tratamento 

radioterápico e/ou quimioterápico (n=20); 

• Grupo T2: em fase de monitoramento pós-radioterapia e/ou quimioterapia 

(n=20). 

 

 

Figura 1– Desenho do estudo: estabelecimento dos grupos experimentais e grupo controle. 

 

4.6 Exame clínico periodontal 

 

Todos os pacientes incluídos no estudo (grupos teste e controle) tiveram 

todos os dentes examinados periodontalmente de acordo com as medidas de 

profundidade de sondagem, recessão/hiperplasia, nível de inserção clínica, 

sangramento à sondagem e índice dicotômico de placa por examinador único, 

Grupo Controle: pacientes 
sistemicamente saudáveis (n=40) 

Grupo Teste: pacientes 
diagnosticados com CCP (n=40) 

Grupo T1: diagnóstico recente de câncer e 
sem início do tratamento radioterápico e/ou 

quimioterápico (n=20) 

Grupo T2: em fase de monitoramento pós-
radioterapia e/ou quimioterapia (n=20) 
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previamente calibrado, com sonda periodontal milimetrada convencional, marcação 

de Williams, conforme descrito a seguir: 

 

• Profundidade de sondagem (P.S.): definida pela distância entre a margem 

gengival e o fundo do sulco ou bolsa, em milímetros. A sonda foi introduzida 

no sulco gengival paralelamente ao longo eixo do dente, com pressão suave 

de aproximadamente 25g, até notar-se resistência dos tecidos acompanhada 

de ligeira isquemia do tecido gengival. Na hipótese da posição da margem 

ficar localizada entre duas marcas contíguas, a maior medida foi tomada 

(RAMFJORD, 1967);  

• Recessão (REC) ou Hiperplasia (HP): considerada a distância em milímetros 

da margem gengival até a junção cemento-esmalte ou margem de 

restaurações terapêuticas ou protéticas (quando a JCE não for visível), 

posicionando-se a sonda periodontal milimetrada o mais paralelamente 

possível ao longo eixo do dente. Os valores das recessões foram anotados na 

ficha clínica do paciente com sinal positivo, enquanto as medidas de 

hiperplasia com sinal negativo; 

• Nível de inserção clínica (NIC): distância entre a junção cemento-esmalte ou 

margem de restaurações terapêuticas ou protéticas (quando a JCE não for 

visível) e o fundo do sulco ou bolsa formado pela soma em milimetros dos 

valores da profundidade de sondagem e da recessão (NIC= P.S. + REC) ou 

pela subtração da medida da hiperplasia do total da profundidade de 

sondagem (NIC= P.S. - HP); 

• Índice de sangramento gengival (ISG): definido pela presença (1) ou ausência 

de sangramento gengival (0) após até 10 segundos da remoção da sonda 

milimetrada do interior do sulco gengival, conforme proposta de (AINAMO; 

BAY, 1975); 

• Índice de placa (IPI): dicotomicamente avaliado conforme a presença (1) ou 

ausência de placa (0) por meio de avaliação visual, conforme preconizado por 

(O'LEARY; DRAKE; NAYLOR, 1972). 

 

Os valores da P.S., REC/HIP, NIC e ISG foram tomados em 6 sítios por 

dente (DV: distovestibular; V: centro da face vestibular; MV: mesiovestibular; DL: 
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distolingual; L: centro da face lingual; ML: mesiolingual), enquanto o IPI considerou 4 

sítios (MV, V, DV e L) (Figura 2). O índice kappa do avaliador para esta avaliação foi 

de 0,86, 0,88 e 0,91 para P.S., REC/HIP e ISG, respectivamente. 

 

Figura 2– Sítios selecionados para a avaliação periodontal. 

 

4.7 Exame radiográfico 

 

Foram solicitadas a todos os participantes radiografias panorâmicas no 

momento da primeira consulta. As imagens radiográficas foram obtidas na Clínica de 

Radiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP, como parte do 

atendimento de rotina dos pacientes.  

Para mensuração da perda óssea, as imagens foram digitalizadas e 

analisadas em software para análise de imagens radiográficas (ImageJ. Disponível 

para download em: http://imagej.nih.gov/ij/download.html). A distância em milímetros 

entre o ponto mais apical da junção cemento-esmalte (JCE) ou margem de 

restaurações terapêuticas ou protéticas (quando a JCE não fosse visível) e o ponto 

mais coronal da crista alveolar (CA) nas faces proximais dos dentes presentes foram 

medidas para determinação da perda óssea alveolar (Figura 3). Esta mensuração 

resultou na medida JCE-CA. A avaliação foi feita por examinador único, cegado em 

relação à condição sistêmica dos pacientes e calibrado, com índice kappa de 0,84.  
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Figura 3– Mensuração radiográfica entre junção cemento-esmalte e crista óssea. 

 

4.8 Desfecho primário 

 

O desfecho primário foi o diagnóstico confirmado de CCP, contando com 

informações quanto ao tipo e estadiamento do tumor quando fornecidas pela equipe 

médica responsável pelo tratamento oncológico dos pacientes. 

 

4,9 Medida de exposição: Prevalência, extensão e severidade da doença 

periodontal 

 

A determinação da prevalência da DP nos participantes do estudo foi 

realizada de acordo com os critérios de definição de doença periodontal sugeridos 

pelo Centro de Controle de Doenças (Centers of Disease Control - CDC) 

conjuntamente com a Academia Americana de Periodontia (AAP) para investigação 

epidemiólogica da doença periodontal (PAGE; EKE, 2007; EKE et al., 2012), sendo 

adotado um ranqueamento onde: 

 

• Periodontite severa: presença de 2 ou mais sítios interproximais com NIC≥ 6 

mm em dentes diferentes e 1 ou mais sítios interproximais com P.S.≥ 5 mm. 

• Periodontite moderada: presença de 2 ou mais sítios interproximais com NIC≥ 

4mm (em dentes diferentes) ou 2 ou mais sítios interproximais com P.S. ≥ 5 

mm (também em dentes diferentes); 
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• Periodontite leve: presença de 2 sítios interproximais ou mais com NIC≥ 3 mm 

(em dentes diferentes) e 2 ou mais sítios com P.S. ≥4 mm ou 1 sítio com 

P.S.≥ 5 mm. 

 

A determinação da prevalência total foi resultado da soma dos casos de 

periodontite leve, moderada e severa. 

A severidade da DP foi considerada como média de perda de inserção e 

profundidade de sondagem, enquanto que a extensão da periodontite foi relatada 

por meio da porcentagem de sítios afetados (EKE et al., 2012).  

 

4.10 Tratamento periodontal 

 

Todos os pacientes incluídos no grupo teste receberam tratamento 

periodontal básico constituído por raspagem e alisamento radicular, polimento e 

instrução de higiene oral, com objetivo de eliminar os depósitos de placa e cálculo e 

reduzir a inflamação dos tecidos periodontais. Na sequência, estes participantes 

tiveram o restante de seu tratamento odontológico realizado na Clínica 

Multidisciplinar. 

Como medidas de instrução de higiene, os participantes foram orientados 

quanto ao uso de escovas de cerdas macias ou extra-macias, uso do fio dental e, 

conforme a necessidade do caso, bochechos com solução de clorexidina a 0,12% 

duas vezes ao dia e utilização de saliva artificial (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 

2002).  

Os pacientes incluídos no grupo controle receberam o mesmo tratamento 

periodontal básico e na sequência foram encaminhados para tratamento na 

Faculdade de Odontologia de Bauru- USP, de acordo com a necessidade de cada 

caso.   

 

4.11 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente no software 

GraphPad Prism 6.0 para Mac, adotando-se em todos os testes nível de 

significância de 5%. Os dados foram analisados por métodos descritivos, 

determinando-se a média ± desvio-padrão das medidas de P.S., NIC, ISG, IPl, 
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distância JCE-CA, número de dentes perdidos e idade. As medidas lineares médias 

de P.S., NIC e distância JCE-CA foram comparadas entre os grupos teste e controle 

por meio de teste t paramétrico (não pareado), enquanto ISG e IPl foram 

comparados entre os grupos teste e controle por meio de teste não paramétrico 

(Mann Whitney). A análise comparativa entre os grupos T1, T2 e controle foi 

realizada por meio de análise de variância múltipla (ANOVA) pós-teste Tukey para 

as medidas paramétricas (PS, NIC, número de dentes perdidos e idade) e por meio 

de Kruskal Wallis pós-teste Dunn para as medidas não paramétricas (ISG, IPl, 

prevalência e extensão de doença periodontal). A prevalência de gêneros foi 

investigada por meio do teste Chi-quadrado. 

A associação entre câncer (geral) e CEC e os diferentes parâmetros de 

doença periodontal, fumo e etilismo foram investigados por meio do teste exato de 

Fischer. A força da associação foi descrita por meio das análises OR e RR. Foram 

ainda relatados os valores de especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo e 

negativo de cada fator de risco analisado.  

O impacto na qualidade de vida relacionado à condição bucal investigado 

por meio da aplicação do questionário OHIP-14 (geral e domínios ou dimensões) foi 

analisado estatisticamente pelo método não paramétrico de Mann Whitney (teste vs. 

controle) e Kruskal Wallis pós-teste Dunn (T1 vs. T2 vs. controle). 
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5 RESULTADOS 

 

Neste estudo foram atendidos 40 indivíduos que nunca tiveram câncer e 

outros 40 acometidos por CCP, sendo 20 destes recrutados antes do início da 

radioterapia e/ou quimioterapia e 20 após. Com esta amostra foi possível analisar 

1.542 dentes (C= 848; T= 694), correspondendo a um total de 9.252 sítios. O tipo de 

tumor maligno mais prevalente no total do grupo experimental (T) foi o carcinoma 

espinocelular (CEC), seguido de outros tipos de carcinoma e linfomas (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Tipos de tumores apresentados pelo grupo T conforme diagnóstico fornecido pela equipe 

médica. 

 

Os sítios mais frequentemente acometidos foram a língua móvel e o 

assoalho bucal (Gráfico 2). Dentre os pacientes tratados (T2), a maioria realizou 

radioterapia (Gráfico 3). 
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Gráfico 2- Sítios tumorais nos pacientes do grupo T, conforme dados fornecidos pela equipe médica. 

 

 

Gráfico 3- Opções terapêuticas utilizadas no tratamento dos pacientes do grupo T2, conforme dados 

fornecidos pela equipe médica. 

 

A distribuição quanto à idade, gênero, dentes perdidos, etilismo e 

tabagismo está descrita na Tabela 1. 
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Tabela 1: Distribuição da amostra por idade, gênero, número de dentes perdidos, tabagismo e 

etilismo. 

 T1 T2 T (T1 + T2) C 

N 20 20 40 40 

Idade (anos) 53,75±16,91 59,00±10,59 56,38±14,18 59,00±11,38 

Gênero (%)     

  Masculino 75% 85% 80% 82,5% 

  Feminino 25% 15% 20% 17,5% 

Dentes perdidos (n)+ 9,30±8,163a,b 12,00±6,905b 10,65±7,587 6,80±3,831a* 

Tabagismo (%)     

  Tabagista 35% 10% 22,5% 20% 

  ex-tabagista 15% 50% 32,5% 42,5% 

  hist..tabagismo† 50% 60% 55% 62,5% 

  não tabagista 50% 40% 45% 37,5% 

Etilismo (%)     

  Etilista 35% 10% 22,5% 20% 

  ex-etilista 5% 35% 20% 5% 

  hist. etilismo‡ 40% 45% 42,5% 25% 

  não etilista 60% 55% 57,5% 75% 
†histórico de tabagismo: tabagistas + ex-tabagistas 
‡histórico de etilismo: etilistas + ex-etilistas 
+teste t; ANOVA post hoc Tukey: p= 0,0017; letras iguais nas linhas representam ausência de 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, enquanto que letras diferentes representam 

diferenças significantes entre os grupos; * teste t (T vs. C): p= 0,0054 

 

Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com 

relação à idade (p= 0.28) e gênero (p= 0.99). 

Já quanto ao número de dentes perdidos, houve diferenças significantes 

entre os grupos teste e controle (p= 0.0054; teste t não pareado). A análise por meio 

de ANOVA pós-teste Tukey demonstrou diferenças significantes entre o grupo T2 e 

o grupo C (p< 0.05). Contudo, não foram notadas diferenças significantes entre T1 

vs. T2 e entre T1 vs. C (Gráfico 4). 
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Gráfico 4- Número de dentes perdidos nos grupos T1, T2, T e C (média ± desvio-padrão). Houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos T vs. C (*; p= 0.0054 – teste t não pareado) 

e entre o grupo T2 vs. C (**; p= 0,0017; ANOVA pós-teste Tukey). 

 

Não houve diferenças entre os grupos T e C quanto ao número de 

indivíduos com histórico de tabagismo e não tabagistas (p= 0,81; teste exato de 

Fischer), bem como com histórico de etilismo e não-etilistas (p= 0,15; teste exato de 

Fischer), conforme demonstrado, respectivamente, nos Gráficos 5 e 6. O tempo de 

abstinência dos ex-usuários de tabaco e álcool está demonstrado na Tabela 2. 

Gráfico 5– Percentual de fumantes e ex-fumantes vs. não fumantes nos grupos T e C (p= 0,81; teste 

exato de Fischer). 

 

* ** 
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 Gráfico 6- Percentual de etilistas e não etilistas nos grupos T e C (p=0,15; teste exato de Fischer). 

 

Tabela 2: Tempo de abstinência de ex-usuários de tabaco e álcool. 

 T1 T2 T (T1 + T2) C 

Ex-fumantes [% (n)]     

     0-9 anos 80,00% (4) 76,92% (10) 77,77% (14) 5,88% (1) 

     10-19 anos 0 15,38% (2) 11,11% (2) 11,76% (2) 

     ≥ 20 anos 20,00% (1) 7,69% (1) 11,11% (2) 82,35% (14) 

Ex-etilistas [% (n)]     

     0-9 anos 0 42,85% (3) 37,50% (3) 50,00% (1) 

     10-19 anos 0 57,14% (4) 50,00% (4) 0 

     ≥ 20 anos 100% (1) 0 12,50% (1) 50,00% (1) 

 

Nesta amostra, o histórico de tabagismo não foi associado ao 

desenvolvimento do CCP (OR= 1,24; 95% CI: 0,49 – 3,13), havendo baixos valores 

de especificidade (0.375; 95% CI 0,22 – 0,54) e sensibilidade (0.67; 95% CI: 0,50 – 

0,81). O mesmo foi notado quanto ao histórico de etilismo (OR= 2,21; 95% CI 0,85 – 

5,74), também com baixa especificidade (0,75; 95% CI 0,58 – 0,87) e sensibilidade 

(0,42; 95% CI 0,27 – 0,59). 

Os resultados obtidos durante a avaliação clínica da condição periodontal 

estão organizados na Tabela 3. O grupo teste apresentou quantidade 

significativamente maior de placa do que o grupo controle (Mann Whitney; p= 

0.0002). A análise de comparação múltipla pelo método não paramétrico de Kruskal 

Wallis mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p= 0.0003). 

O teste complementar de Dunn mostrou diferenças significantes entre os grupos T2 

e C (p< 0.05); porém não houve diferenças significantes entre os grupos T1 vs. T2 e 

T1 vs. C. O grupo T apresentou mais perda de altura do osso alveolar interproximal 

do que o grupo C, representado por valor JCE-CA aumentado (p= 0.007; teste t). 
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Não houve diferenças entre os grupos nos demais parâmetros periodontais 

investigados. 

 

Tabela 3: Parâmetros periodontais observados nos grupos T1, T2, T e C. 

 T1 T2 T C P 

(T vs. C) 

IPI (%)* 45.55±24.23a,b 58.92±25.98b 52.24±25.70 32.18±18.12a 0.0002& 

ISG (%)** 20.06±13.10 16.64±11.19 18.35±12.15 15.20±13.18 0.08& 

P.S. (mm)*** 2.08±0.54 1.99±0.57 2.04±0.08 1.95±0.09 0.51# 

P.S.I♦ (mm)**** 2.28±0.61 2.20±0.83 2.24±0.11 2.08±0.10 0.29# 

NIC (mm)+ 2.82±1.02 2.92±1.05 2.87±0.16 2.59±0.15 0.21# 

NICI♦ (mm)++ 2.92±1.02 3.04±1.39 2,98±0,19 2,63±0,15 0.14# 

JCE-CA (mm)+++ 4.46±1.29 4.50±1.47 4.48±0.21 3.69±0.18 0.007# 
♦ Medidas interproximais 
& Mann Whitney; # teste t não pareado 
* comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo método não paramétrico de Kruskal-Wallis pós-teste 

Dunn (p= 0.0003): letras diferentes na linha representam diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos (p< 0.05); letras iguais nas linhas representam ausência de diferenças significantes 

entre os grupos 
** comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo método não paramétrico de Kruskal Wallis (p= 0.17) 
*** comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo teste ANOVA (p= 0.71) 
**** comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo teste ANOVA (p= 0.55) 
+  comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo teste ANOVA (p= 0.44) 
++ comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo teste ANOVA (p= 0.33) 
+++ comparação múltipla entre T1, T2 e C pelo teste ANOVA pós-teste Tukey (p= 0.02) 

 

A presença de distância JCE-CA média ≥ 4 mm foi mais prevalente no 

grupo T do que no C (p= 0,03; teste exato de Fischer) (Gráfico 7). Também houve 

associação entre a presença de JCE-CA média ≥ 4 mm e risco de desenvolvimento 

de câncer na região de cabeça e pescoço (OR= 2,91; 95% CI: 1.14 – 7.39), com 

valores moderados de sensibilidade (0,52; 95% CI: 0,36 – 0,68) e moderadamente 

altos de especificidade (0,72; 95% CI: 0,56 – 0,85). 
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Gráfico 7- Número de pacientes apresentando JCE-CA ≥ ou < 4 mm nos grupos T e C (p= 0.039; 

teste exato de Fischer). 

 

Também não houve diferenças na prevalência de doença periodontal 

moderada a severa entre os grupos teste e controle (p= 1.0; teste exato de Fischer) 

(Tabela 4), nem associação entre prevalência de doença periodontal e câncer na 

região de cabeça e pescoço (OR= 1,00; 95% CI: 0,23 – 4,31), havendo altos valores 

de sensibilidade (0,90; 95% CI: 0,76 – 0,97) e baixos de especificidade (0,10; 95% 

CI: 0,02 – 0,23). 

Por outro lado, houve diferenças estatisticamente significantes na 

extensão de sítios com doença periodontal entre os grupos teste e controle (p= 

0.0473; Mann Whitney), porém sem diferenças entre T1 e T2 (p= 0.95; Mann 

Whitney), o que indica que pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço 

apresentam maior extensão (maior número de sítios) com doença periodontal 

(Tabela 4). Existiram diferenças significativas entre os grupos no acometimento de 

doença periodontal em ≥ 50% dos sítios (p= 0.03; teste exato de Fischer) conforme 

ilustrado no Gráfico 8. Houve associação entre presença de doença periodontal 

>50% dos sítios e desenvolvimento de câncer na região de cabeça e pescoço (OR= 

5,12; 95% CI: 1,76 – 14,91), com valores relativamente baixos de sensibilidade 

(0,47; 95% CI: 0,31 – 0,63) e altos de especificidade (0,85; 95% CI: 0,70 – 0,94). 

Esses dados indicam que a extensão da doença periodontal em 50% ou mais dos 

sítios presentes na cavidade bucal é um fator de risco para o desenvolvimento de 

câncer na região de cabeça e pescoço. 
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Tabela 4: Prevalência e extensão da DP nos grupos do estudo. 

 T1 T2 T (T1 + T2) C 

Prevalência (%)     

     Sem e leve 15% 5% 10% 10% 

     Moderada 45% 65% 55% 55% 

     Severa 40% 30% 35% 35% 

Extensão (%)++ 48,59±28,50 49,12±24,91 48,86±26,42 36,45±20,71 
++ Mann Whitney (p=0,04) 

 

 Gráfico 8- Número de pacientes com extensão de doença periodontal em ≥ 50% dos sítios ou em < 

50% dos sítios nos grupos T e C (p= 0.0033; teste exato de Fischer). 

 

A possível associação entre etilismo e fumo, prováveis fatores de risco ao 

câncer de boca e orofaringe, e a doença periodontal foi investigada por meio do 

teste exato de Fischer no grupo controle. Os resultados obtidos não mostraram 

associação significativa entre etilismo e doença periodontal (p= 0.55) ou entre fumo 

e doença periodontal (p= 0.62). Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 5, a 

seguir: 
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Tabela 5: Associação entre doença periodontal, fumo e etilismo no grupo controle (teste exato de 

Fischer). 

 Etilismo Fumo 

p  0.55 0.62 

RR (95% CI) 1.15 (1.00; 1.32) 1.06 (0.84; 1.33) 

OR (95% CI) 3.56 (0.17; 72.25) 1.76 (0.22; 14.09) 

Sensibilidade (95% CI) 0.27 (0.14; 0.45) 0.63 (0.46; 0.79) 

Especificidade (95% CI) 1.00 (0.39; 1.00) 0.50 (0.06; 0.93) 

Valor predictivo + (95% CI) 1.0 (0.69; 1.00) 0.92 (0.73; 0.99) 

Valor predictivo – (95% CI) 0.13 (0.03; 0.30) 0.13 (0.01; 0.40) 

LR  3.81 1.27 

RR- risco relativo; OR- razão lógica; LR- likelihood ratio (razão de probabilidade) 

 

Considerando que o CEC foi o tipo de tumor maligno mais prevalente na 

amostra estudada e que tem relação direta com as condições bucais, a associação 

entre CEC e doença periodontal foi investigada. Na Tabela 6 estão descritas as 

principais características do grupo de pacientes apresentando CEC 

comparativamente ao grupo controle saudável sistemicamente. Os resultados 

obtidos demonstraram diferenças significantes (p< 0.05) entre os grupos CEC e 

controle relativamente ao número de dentes perdidos, extensão de doença 

periodontal, índice de placa e perda óssea. 

 

Tabela 6: Características do grupo de pacientes apresentando CEC na região de boca e orofaringe. 

Parâmetro Média ± d.p. p (vs. controle) 

Idade 56.24 ± 2.84 0.41* 

Dentes perdidos (n) 10.24 ± 1.61 0.02* 

Extensão doença periodontal (%) 50.82 ± 23.90 0.04** 

IPI (%) 50.28 ± 22.53 0.0019** 

ISG (%) 19.17 ± 10.95 0.08** 

P.S. (mm) 2.15 ± 0.49 0.23* 

P.S.I♦ (mm) 2.41± 0.74 0.09* 

NI (mm) 3.02 ± 1.03 0.13* 

NII♦ (mm) 3.22 ± 1.32 0.05* 

JCE-CA (mm) 4.80 ± 1.44 0.0033* 
♦ Medidas interproximais 
* teste t não pareado; ** Mann-Whitney 
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Não houve, de acordo com o teste exato de Fischer, associação entre 

doença periodontal e fumo (0.28) ou etilismo (p= 0.38) no grupo de pacientes 

apresentando CEC (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Associação entre doença periodontal vs. fumo e vs. etilismo no grupo de pacientes com 

CEC. 

 Etilismo Fumo 

p  0.38 0.28 

RR (95% CI) 1.14 (0.87; 1.48) 1.20 (0.83; 1.71) 

OR (95% CI) 5.40 (0.19; 149.9) 8.45 (0.29; 240.00) 

Sensibilidade (95% CI) 0.65 (0.40; 0.84) 0.75 (0.50; 0.91) 

Especificidade (95% CI) 1.00 (0.02; 1.00) 1.00 (0.02; 1.00) 

Valor predictivo + (95% CI) 1.00 (0.75; 1.00) 1.00 (0.78; 1.00) 

Valor predictivo – (95% CI) 0.12 (0.003; 0.52) 0.16 (0.004; 0.641) 

 

Os valores obtidos no OHIP-14 indicaram que o câncer na região de 

cabeça e pescoço teve impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes 

(domínios de limitação funcional, dor física, incapacidade social, desvantagem social 

e total), conforme descrito na Tabela 8. O tratamento anti-neoplásico também 

exerceu impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes (domínios de limitação 

funcional, incapacidade social e total), também descrito na Tabela 8, a seguir. 
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Tabela 8: Valor global e nas sete dimensões do OHIP-14 dos grupos do estudo. 

 T1 T2 P 

(T1 vs.T2) 

T C p* 

(T vs. C) 

Limitação 

funcional1 1,25±1,02a 2,34±1,16b 0.0058 1,79±0,19 0,68±0,14a < 0.0001 

Dor física2 1,96±1,07 2,26±1,33 0.41 2,11±1,20 1,49±1,23 0.02 

Desconforto 

psicológico3 
1,98±1,35 1,87±1,27 0.70 1,92±1,30 1,53±1,13 0.16 

Incapacidade 

física4 
1,51±1,30 1,43±1,44 0.72 1,47±1,36 1,01±1,09 0.16 

Incapacidade 

psicológica5 0,78±0,71 1,17±0,96 0.23 0,97±0,86 0,96±0,87 0.86 

Incapacidade 

social6 1,38±1,10 1,26±1,00 0.66 1,32±1,04 0,80±1,04 0.01 

Desvantagem 

social7 1,27±1,23 1,45±1,24 0.65 1,36±1,22 0,86±1,16 0.03 

Total
8 

10,15±4,84
a 

10,75±5,75
b 

0.63 10,45±5,25 7,35±5,69
a 

0.0092 

*   Mann Whitney 

1 Kruskal Wallis pós-teste Dunn: p< 0.0001. Letras iguais na linha representam ausência de 

diferenças significantes entre os grupos T1, T2 e C; letras diferentes na linha representam diferenças 

significantes (p< 0.05) entre os grupos T1, T2 e C 
2 Kruskal Wallis pós-teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.056 
3 Kruskal Wallis pós teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.34 
4 Kruskal Wallis pós teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.34 
5 Kruskal Wallis pós teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.44 
6 Kruskal Wallis pós-teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.03 
7 Kruskal Wallis pós teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.10 
8 Kruskal Wallis pós teste Dunn (T1 vs. T2 vs. C): p= 0.03. 

Letras iguais na linha representam ausência de diferenças significantes entre os grupos T1, T2 e C; 

letras diferentes na linha representam diferenças significantes (p< 0.05) entre os grupos T1, T2 e C. 

 

Considerando apenas o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal nos casos de CEC em região de boca e orofaringe, não foram observadas 

diferenças significantes com relação ao grupo C, com exceção do domínio “limitação 

funcional”, onde o impacto negativo foi significativamente maior no grupo com a 

doença (Tabela 9). 
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Tabela 9: Impacto do CEC na qualidade de vida relacionada à saúde bucal (vs. controle). 

 Média ± d.p. p (Mann Whitney) 

OHIP-14 9.86 ± 5.29 0.08 

Limitação funcional 1.90 ± 1.34 0.0003 

Dor física 1.99 ± 1.39 0.14 

Desconforto psicológico 1.79 ± 1.26 0.43 

Incapacidade física 1.32 ± 1.43 0.58 

Incapacidade psicológica 0.79 ± 0.71 0.47 

Incapacidade social 1.23 ± 1.04 0.07 

Desvantagem social 1.22 ± 1.12 0.18 
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre a DP e o CCP 

através da comparação clínica dos parâmetros periodontais de indivíduos livres do 

câncer e de pacientes com CCP antes e após o tratamento anti-neoplásico. Além 

disto, avaliou-se a associação do tabagismo e do etilismo com estas doenças e o 

impacto que a condição bucal exercia sobre a qualidade de vida dos participantes. 

Os resultados obtidos sugeriram uma possível associação entre a periodontite e o 

CCP. 

A intenção de pareamento quanto a gênero e idade que guiou o 

recrutamento dos participantes saudáveis garantiu que estas características 

demográficas não apresentassem diferenças significantes entre os grupos controle e 

experimentais (T, T1 e T2). Ainda, a proporção manteve-se ao confrontar os 

subgrupos T1 e T2. A distribuição quanto ao gênero foi em sua maioria masculina, 

estando de acordo com o encontrado na literatura quanto à incidência do CCP 

(SIMARD; TORRE; JEMAL, 2014). Com relação à idade dos participantes, a média 

em anos do grupo T foi de 56,38 ± 14,18 (20-80). Este deslocamento para uma faixa 

etária mais velha é comum na manifestação da doença, acometendo tipicamente 

maiores de 45 anos (MAJCHRZAK et al., 2014). No entanto, nas últimas décadas 

observou-se um aumento na incidência destas neoplasias em jovens adultos, 

normalmente descritos como aqueles entre os 18 e 45 anos (SHIBOSKI; SCHMIDT; 

JORDAN, 2005; MAJCHRZAK et al., 2014). 

Estudos apontam que a representação deste nicho etário pode variar 

conforme a idade de corte utilizada como critério. Assim, jovens adultos com menos 

de 45 anos podem corresponder a 6,7% dos CEC de cabeça e pescoço, reduzindo o 

valor para 0,4-3,6% se a marca considerada for até os 40 anos (TONER; O'REGAN, 

2009). Em nosso estudo, 17,5% (7/40) dos pacientes desenvolveram CCP antes dos 

45 anos, sendo que aproximadamente 71,43% (5/7) destes não relataram histórico 

de tabagismo ou etilismo. 

Já foi sugerido que a carcinogênse é desencadeada por painéis de 

fatores de risco distintos conforme a idade do indivíduo, visto que há diferenças 

comportamentais e orgânicas que influenciam a exposição e a resposta aos agentes 

carcinogênicos (TONER; O'REGAN, 2009; MAJCHRZAK et al., 2014). Não diferente, 

a questão etária parece influir sobre a associação entre DP e as manifestações 
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neoplásicas, assumindo uma representação de risco mais significante em idades 

avançadas (ARORA et al., 2010). Um maior tempo de exposição aos agentes 

carcinogênicos decorrente do processo infecto-inflamatório poderia ser um fator 

contribuinte para esta situação. Vale considerar que por si só a DP mantém uma 

relação de risco com a progressão da idade (EKE et al., 2012) e que o próprio 

envelhecimento é um fator de risco para mudanças epigenéticas (FRAGA et al., 

2005). Desta forma, os valores observados em nossos resultados podem ter sofrido 

alguma influência menor deste porcentual considerável de jovens adultos incluídos 

no grupo T. 

Grande parte das análises epidemiológicas que investigaram a existência 

de uma relação entre DP e CCP basearam-se no uso de questionários 

autoaplicáveis sobre perda dentária, histórico de tratamento, hábitos de higiene e 

condição bucal para indiretamente avaliar a periodontite. Embora a utilização de 

questionários seja uma alternativa viável para coleta de dados, a maneira como são 

endereçados ao paciente e a bagagem cultural do entrevistado podem influenciar as 

respostas (BLICHER; JOSHIPURA; EKE, 2005). Buhlin et al. (2002) verificaram a 

concordância entre questionário e exame clínico e notaram divergências quanto à 

percepção da saúde periodontal. Os dados obtidos em exames orais concluíram que 

apenas 63% dos indivíduos sabiam se possuíam sangramento gengival ou não e 

76% se possuíam bolsa periodontal ou não. Já o relato da presença ou ausência de 

mobilidade dentária não encontrou correlação clínica. Por outro lado, Gilbert  et al. 

(1999) encontraram especificidade de 92% quanto à mobilidade auto relatada 

comparada ao exame clínico, porém com sensibilidade baixa para predizer a DP 

devido a este quadro se manifestar em estágios mais severos da doença. Assim, os 

questionários estão sujeitos a entregar informações menos precisas sobre o 

comprometimento periodontal quando comparados ao exame clínico, mas o seu uso 

pode ser útil em estudos epidemiológicos acerca da saúde do periodonto (BUHLIN 

et al., 2002). 

Por outro lado, o auto relato do número de dentes perdidos ou 

preservados em boca sugere uma maior precisão.  Douglass et al. (1991) obtiveram 

um coeficiente de correlação de 0,97 entre a mensuração clínica e o auto relato. 

Buhlin et al. (2002), por sua vez, notaram uma diferença média de 1,4 ± 1,7 dentes 

entre as duas medidas. Certo grau de discordância é esperado, visto que agenesias, 
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supranumerários, terceiros molares e a própria confusão do entrevistado podem 

mascarar o resultado. 

A utilização do número de dentes perdidos para avaliar indiretamente a 

DP é uma abordagem bastante empregada na literatura epidemiológica que 

investiga uma associação com o CCP. O respaldo para esta prática está no fato de 

que em uma população mais velha, como geralmente é o público afetado por estas 

neoplasias, a DP é a principal causadora de perdas dentárias (PAPAPANOU, 1996), 

ao passo que a cárie mantém esta relação causal em pacientes mais jovens 

(CHAUNCEY; GLASS; ALMAN, 1989). Contudo, não é possível caracterizar a perda 

dentária exclusivamente como um histórico da periodontite em populações de idade 

avançada. Phipps e Stevens (1995) investigaram os dados de pacientes entre 40-69 

anos submetidos à extração ao longo de um ano, resultando em uma amostra de 

839 registros. Dos procedimentos, pouco mais de 51% foram realizados devido a 

DP, 35,4% devido à cárie, 9,5% por uma combinação de ambos e 3,5% por outras 

razões. Assim, é correto dizer que a perda dentária é o desfecho de uma série de 

eventos ocorridos ao longo da vida do indivíduo e sua relação com a DP pode ser 

confundida por inúmeros de fatores, como o autocuidado, acesso ao tratamento, 

nível e qualidade do tratamento recebido e fatores socioeconômicos (MEYER et al., 

2008; DIVARIS et al., 2010). Desta forma, a despeito de seu emprego rotineiro, este 

critério não é o ideal para espelhar a ação da DP. No entanto, seu uso pode ser 

considerado uma boa ferramenta para compreender o papel da saúde bucal geral no 

contexto do câncer (MEYER et al., 2008). 

Em nosso estudo, foram observadas diferenças significantes no número 

de dentes perdidos entre os grupos C e T2 [6,800 ± 3,831 (0-18) vs 12,000 ± 6,905 

(0-23); p<0,05], mas não entre T1 [9,300 ± 8,163 (0-24)] e C ou T1 e T2. Ao contrário 

do nosso resultado, os estudos Bundgaard et al. (1995), Hiraki et al. (2008) e 

Marshall et al. (1992), que avaliaram pacientes com CCP pré tratamento, elencaram 

a perda dentária auto relatada como um fator de risco para a doença, mesmo em 

modelos ajustados para fatores de confusão. O mesmo não foi notado por Divaris et 

al. (2010), onde a significância se perdeu após o controle das covariáveis. Talvez a 

diferença nestas conclusões tenha se dado pelos autores do último estudo citado 

terem formulado seu questionário com perguntas sobre “histórico de mobilidade” e 

“mobilidade dentária patológica, não resultante de trauma”, ao invés de apenas 
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computar os dentes perdidos, eliminando o possível viés de perda por cárie, trauma 

ou outro fator. 

Já por meio de uma investigação clínica direta, o fator de risco da perda 

dentária no CCP também foi notado por Ansai et al. (2013), Garrote et al. (2001),  

Rosenquist et al. (2005), Zheng et al. (1990) e Rosenquist (2005), mas não por Guha 

et al. (2007) e apenas em um modelo não ajustado por Tezal et al. (2009a). 

Revisões sistemáticas com metanálise sobre o tema sustentam uma relação de risco 

positiva entre perda dentária e CCP, sendo indicado por Wang et al. (2013) um odds 

ratio de 2,00 (95% CI: 1.28–3.14) e por Zeng et al. (2013) um de 1,58 (95% CI: 1.08–

2.32). 

A divergência destes resultados com o que observamos entre nosso 

grupo controle e pré-tratamento oncológico pode decorrer da conformação utilizada 

para a análise estatística, já que alguns autores escalonaram as perdas dentárias 

não como uma variável contínua, mas sim em conjuntos fechados, como Michaud et 

al. (2008) que agruparam os indivíduos com 0-16, 17-24 e 25-32 dentes. Já o 

aumento significante da perda dentária pós-tratamento pode ser reflexo de algum 

acompanhamento odontológico prestado aos pacientes em outro centro previamente 

à inclusão neste estudo. Assim, dentes de prognóstico duvidoso, próximos à área 

tumoral ou a irradiada podem ter sido extraídos antes ou durante o tratamento 

antineoplásico. Este cenário poderia subestimar ou sobrestimar nossos resultados, 

dependendo da condição periodontal destes dentes removidos.  

A fim de conseguir maior fidelidade quanto à manifestação da 

periodontite, neste experimento também foi realizada sua avaliação direta através da 

observação clínica de índices já consagrados, como o IPI, ISG, P.S., REC/HIP e 

NIC, e da mensuração radiográfica da JCE-CA. Para tanto, optou-se pela análise em 

boca toda ao invés de dentes índices. Em relação ao IPI, o grupo T apresentou uma 

quantidade significantemente maior de placa do que o C (p=0.0002). A diferença 

estatística manteve-se entre o grupo T2 e C (p<0.05), mas não entre T1 e T2 ou T1 

e C. Vários estudos (ZHENG et al., 1990; MARSHALL et al., 1992; VELLY et al., 

1998; MORENO-LOPEZ et al., 2000; TALAMINI et al., 2000; ROSENQUIST, 2005; 

ROSENQUIST et al., 2005; NARAYAN et al., 2014) indicaram o controle de placa 

precário como um fator de risco para os CCP, sendo seus valores superiores em 

indivíduos com CCP antes do tratamento. 
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Já em concordância com o que observamos, a revisão sistemática de 

Hong et al. (2010) sobre condição bucal de pacientes em terapia antineoplásica, 

encontrou valores elevados no índice de placa ao fim do tratamento (1,38 ± 0,25; 

n=189) quando comparado a indivíduos saudáveis (0,91 ± 0,12; n=152). Ammajan et 

al. (2013) também notaram uma significância estatística no aumento do índice de 

Green e Vermillion antes (média de 3,13mm) e 6 meses após a radioterapia 

(3,38mm). As diferenças entre estudos podem decorrer dos diferentes tempos de 

acompanhamento e índices de placa adotados, além do programa de controle de 

placa e da motivação utilizado em cada um. 

O fato das manifestações do tratamento oncológico não se encerrarem 

em sua conclusão, mas poderem se perpetuar e agravar ao longo de anos, contribui 

em grande parte para o acúmulo de placa notado nestes pacientes em fase de 

manutenção. Uma boa representação deste cenário foi observada por Markitziu et 

al. (1992), onde verificaram um aumento anual no índice de placa em um intervalo 

de 5 anos após a terapêutica antineoplásica. A maior parte de nossa amostra foi 

formada por indivíduos que receberam radioterapia na região de cabeça e pescoço, 

o que está diretamente relacionado a sequelas continuadas nas estruturas orais e 

periorais irradiadas. 

A radiação é responsável por mudanças quantitativas e qualitativas na 

saliva e no fluido crevicular, reduzindo a circulação de imunoglobulinas, debilitando a 

resposta imune do hospedeiro, promovendo mudanças vasculares, decrescendo a 

capacidade de reparo do periodonto e favorecendo o acúmulo de placa (BUENO et 

al., 2013; MIZUTANI et al., 2015). Visto que a maioria dos pacientes submetidos a 

um regime radioterápico em cabeça e pescoço pode desenvolver algum quadro de 

hipossalivação, este cenário merece consideração. Schuurhuis et al. (2011) 

acompanharam pacientes com CPP em três momentos: pré-irradiação, ao fim do 

tratamento e ao longo dos meses seguintes. Na conclusão da radioterapia, 69% dos 

pacientes se queixaram de xerostomia, sendo confirmada clinicamente a 

hipossalivação de todos. Após um ano do fim do tratamento, 88% dos pacientes 

passaram a apresentar a queixa. Jham et al. (2008) obtiveram o relato de 

xerostomia em 62,6% (CI 54,3-70,8) dos pacientes com CCP durante a radioterapia, 

enquanto o valor antes dela era de 9,1% (CI 5,2-13,1). Após um intervalo médio de 

251 dias (7-1.005) da conclusão da radioterapia, o valor foi de 53,2% (CI 43,8-62,5) 

entre os sobreviventes.  
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Além disto, outras manifestações da irradiação em cabeça e pescoço 

podem contribuir para a elevação do índice de placa ao prejudicar direta ou 

indiretamente os hábitos de higiene bucal. A mecânica da escovação pode ser 

comprometida pelo aumento das recessões gengivais após a radioterapia, trazendo 

sensibilidade dentária durante esta manipulação (MARQUES; DIB, 2004), e pela 

redução da abertura vertical máxima da mandíbula, que limita o alcance da escova 

dental (MARQUES; DIB, 2004; AMMAJAN et al., 2013). 

Baixos níveis de motivação também estão atrelados a um desleixo com 

cuidados pessoais nestes pacientes. Ansiedade e falta de motivação física e 

emocional podem comprometer os hábitos de higiene oral (MARQUES; DIB, 2004). 

Este declínio na auto preservação é bem ilustrado pelo fato de que em pacientes 

com CCP a incidência de suicídios é mais de 3 vezes superior do que na população 

geral dos Estados Unidos (KAM et al., 2015). No entanto, com um acompanhamento 

profissional regular associado à motivação do paciente, é possível um controle da 

placa. Bueno et al. (2013) obtiveram uma redução significante neste índice entre o 

exame inicial e 180 dias após a radioterapia ao instituir um protocolo de manutenção 

(83% vs. 28%). 

Diretamente associado ao acúmulo de placa, o sangramento gengival é 

um parâmetro muito utilizado para identificar sítios gengivais inflamados. Nossos 

resultados indicaram um valor decrescente entre T1, T2 e C, embora esta diferença 

não tenha sido estatisticamente significante. Um menor sangramento no grupo pós-

tratamento, mesmo apresentando um maior índice de placa, é compreensível devido 

ao comprometimento vascular em áreas irradiadas (MARKITZIU et al., 1992). A 

radiação age sobre o periodonto afetado, levando à esquemia e redução de 

sangramento no tecido inflamado (BUENO et al., 2013). Marques e Dib (2004) 

também observaram uma menor tendência de sangramento na mandíbula, 

justificado pelas particularidades vasculares na região em comparação com a 

maxila. 

Quanto aos outros índices periodontais observados clinicamente (P.S., 

REC/HIP e NIC), não houve diferenças estatisticamente significantes em nossa 

amostra, embora todos os valores tenham sido maiores nos grupos experimentais. 

Nosso cálculo estatístico utilizou a média das medidas de todos os sítios avaliados 

em cada indivíduo, mas apenas este parâmetro não é suficiente para descrever 
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fielmente a apresentação da DP. Por isto, para complementar esta visualização 

também calculamos a prevalência e extensão da periodontite. 

Assim como outras condições crônicas, a prevalência da DP tende a 

elevar-se conforme o envelhecimento (REYNOLDS, 2014). Em um levantamento 

feito na população americana, 47% da amostra, correspondendo a 64.700.000 de 

adultos, apresentavam periodontite. Dentre os adultos com mais de 65 anos, em 

64% a manifestação da DP foi moderada ou severa (EKE et al., 2012). Nosso grupo 

C foi constituído em 90% por indivíduos com periodontite moderada e severa, sendo 

os valores 85% para T1 e 95% para T2, de modo que não foi estabelecida uma 

relação de risco ao desenvolvimento de CCP. Bueno et al. (2013) expuseram as 

diferenças encontradas quanto a prevalência da DP quando utilizados diferentes 

critérios de classificação em uma mesma população de indivíduos com CPP. A 

frequência de periodontite encontrada variou de 13,1% a 81%, deixando clara a 

amplitude que pode ser encontrada conforme o método adotado. 

Quanto à extensão da DP, nosso estudo encontrou diferenças 

estatisticamente significantes entre T e C (p=0.0473), mas não entre T1 e T2. Isto 

pode ser compreendido como a presença de uma maior quantidade de sítios 

acometidos pela doença nos pacientes com CCP. Além do mais, a presença de 

periodontite em >50% dos sítios apresentou uma relação de risco com o CCP (OR= 

5,12; 95% CI: 1,76 – 14,91). Os demais estudos que avaliaram clinicamente a DP 

não informam sobre o cálculo de extensão da doença, o que impossibilita uma 

comparação com nossos resultados. 

Outra maneira de averiguar a perda óssea decorrente da DP é sua 

mensuração em radiografias, sendo que a técnica encontra extenso apoio na 

literatura (HAUSMANN et al., 1989; BENN, 1990; WALSH; AL-HOKAIL; FOSAM, 

1997). O desvio médio entre a altura óssea observada deste modo e a verdadeira é 

menor do que 5%, e a concordância entre a perda de inserção e a medida 

radiográfica no mesmo sítio é maior do que 80% (TEZAL et al., 2012). Contudo, as 

radiografias podem subestimar a verdadeira quantidade de perda óssea 

(HAUSMANN et al., 1989; PAPAPANOU; WENNSTROM, 1989; BENN, 1990). Esta 

perda óssea reflete um histórico da DP pregresso ao surgimento do tumor, já que 

seu aumento varia de 0,04 a 0,28 mm ao ano (CRAIG et al., 2003). 

Nossos resultados encontraram associação entre a distância JCE-CA e o 

CCP. Valores ≥ 4mm foram mais prevalentes nos grupos experimentais do que no 
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controle (p=0.03), sendo um fator de risco para o desenvolvimento do câncer 

(OR=2,91; 95% CI: 1,14 – 7,39). Para Tezal et al. (2009b), o valor de risco foi ainda 

superior (OR= 4,36; 95% CI: 3,16 – 6,01). Em uma estratificação de sua amostra, o 

risco foi ligeiramente maior para câncer na cavidade oral (OR= 4,52; 95% CI: 3,03-

6,75) do que na orofaringe (OR= 3,64; 95% CI: 2.54-5,22) e laringe (OR= 2,72; 95% 

CI: 1,78 – 4,16). Tezal et al. (2005) notaram uma relação da perda óssea, expressa 

pelo aumento da distância JCE-CA, com a presença do tumor (OR= 4,57; 95% CI: 

2,25-9,30) e de lesões pré-cancerizáveis (OR=1,55; 95% CI: 1,06 – 2,27). Segundo 

Tezal et al. (2007), cada milímetro de perda óssea alveolar estava relacionada a um 

aumento do risco de câncer de língua em 5,23 vezes (OR=5,23; 95% CI: 2,64-10,35) 

e para Tezal et al. (2009a) cada milímetro estava associado a um aumento de quase 

4 vezes no risco de um tumor HPV-positivo (OR=3,96; 95% CI: 1,18-13,36). Por sua 

vez, Moergel et al. (2013) encontrou um aumento estatisticamente significantes na 

distância JCE-CA no grupo com CEC oral (4,3mm ± 1,8; 95% CI: 4 – 4,6) quando 

comparado ao grupo controle (2,9mm ± 0,7; 95% CI: 2,8 – 3) (p<0,001), 

caracterizando a perda óssea como um fator de risco para o câncer (OR= 2,4; 95% 

CI 1,5-3,8; p<0,001). 

Neste estudo, também foi avaliado o histórico de exposição ao álcool e ao 

tabaco na amostra, porém não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos. No entanto, o tempo de abstinência dos ex-usuários de álcool e tabaco 

variou entre os grupos, sendo que no grupo C houve um número maior do que no T 

daqueles que abandonaram o hábito há 20 anos ou mais, principalmente quanto ao 

fumo. Além disto, 9 participantes do grupo T2 ainda fumavam e 1 ainda ingeriam 

bebida alcoólica com frequência no momento do diagnóstico do câncer, embora já 

tivessem abandonado o vício no instante da inclusão no estudo. Um ponto não 

considerado nesta pesquisa e que também poderia exercer algum peso sobre estes 

resultados é a exposição passiva ao fumo, já que está associado tanto à DP quanto 

ao CCP (MALLIS et al., 2011; TROY et al., 2013; UENO et al., 2015). 

Embora o tabagismo e o etilismo sejam fatores de risco reconhecidos 

para a carcinogênese em área de cabeça e pescoço, muitas vezes os jovens 

atingidos pela doença não estão expostos a estes agentes. Além disto, o aumento 

acompanhado nas ultimas décadas quanto à incidência de CCP nesta população é 

contrasta com a redução geral do tabagismo, o que sugere que outros fatores estão 

envolvidos no processo, sendo eles genéticos, virais ou comportamentais 
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(MAJCHRZAK et al., 2014). O porcentual da população acometida por CCP devido à 

exposição ao tabaco varia ao redor do mundo, sendo que em uma recente análise 

populacional envolvendo a América do Norte, América Latina e Europa, este valor foi 

de aproximadamente 33% dos casos (SIMARD; TORRE; JEMAL, 2014). 

A observação da DP pode ser confundida pelo hábito de fumo, sendo ele 

um fator de risco para a progressão doença. Foi observada em um estudo recente a 

prevalência de DP em 64,2% dos fumantes, enquanto que em 39,8% dos não-

fumantes (EKE et al., 2012). Kerdvongbundit e Wikesjö (2002) notaram que 

fumantes apresentavam comprometimento periodontal nos molares inferiores com 

maior frequência e severidade do que não fumantes. Também foram 

significativamente maiores os valores quanto à recessão gengival, formação de 

bolsa periodontal, perda de inserção clínica, mobilidade dentária e envolvimento de 

furca. 

Esta associação entre DP e fumo é particularmente crítica em estudos 

que avaliam o peso da periodontite sobre outra doença também relacionada ao 

tabagismo. Para contornar este obstáculo, pode-se trabalhar com grupos pareados, 

empregar cálculos estatísticos eliminando co-fatores de confusão ou remover 

participantes com histórico de fumo da amostra. Michaud et al. (2016) avaliaram 

19.933 homens que nunca fumara e observaram um aumento de 13% no número 

total de câncer entre aqueles com DP, elevando este valor para 45% quando 

considerado apenas os casos de periodontite avançada. A DP esteve associada a 

um aumento de 33% nos cânceres associados ao fumo, como os de pulmão, bexiga, 

orofaringe, esôfago, rim, estômago e fígado (HR= 1,33; 95% CI: 1,07 – 1,65). 

Considerando apenas a periodontite avançada, o valor para os cânceres associados 

ao fumo também se mostrou aumentado (HR= 2,57; 95% CI: 1,56 – 4,21; p<0.0002), 

bem como quando considerando apenas os cânceres de esôfago e o CCP (HR= 

6,29, 95% CI: 2,13 – 18,6). Além disto, Graham et al. (1977) indicaram que sinergia 

ocasionada pela associação entre tabagismo, etilismo e higiene bucal precária pode 

levar a um risco 7,7 vez maior em indivíduos com os três hábitos do que aqueles 

sem nenhum 

Outro ponto abordado neste trabalho foi o comprometimento da qualidade 

de vida relacionada à saúde oral de pacientes pré e pós-tratamento antineoplásico 

em cabeça e pescoço comparado a indivíduos que não experienciaram a doença. 

Os integrantes do grupo T relataram um impacto estatisticamente superior na 
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qualidade de vida quando comparados aos do grupo C nas dimensões “limitação 

funcional” (p< 0.0001), “dor física” (p= 0.02), “incapacidade social” (p= 0.01), 

“desvantagem social” (p= 0.03) e na somatória total (p= 0.0092). Não houve 

significância quanto ao “desconforto psicológico” (p= 0.16), “incapacidade física” 

(p=0.16) e “incapacidade psicológica” (p= 0.86). Considerando apenas aqueles com 

diagnóstico de CEC fornecido pela equipe médica, a única dimensão 

significantemente superior ao controle foi a “limitação funcional” (p= 0.003). Em um 

comparativo entre os dois momentos do tratamento oncológico (T1 vs. T2), apenas a 

“limitação funcional” foi estatisticamente superior no grupo pós-tratamento 

(p=0.0058). 

Dos estudos que utilizaram o OHIP-14 para fazer um comparativo 

semelhante, nenhum utilizou o critério de atribuição de pesos para cada item dentro 

das dimensões, o que de certa forma prejudica uma comparação fiel com nossos 

resultados. Barrios et al. (2015) analisaram o OHIP-14 pelo método aditivo, onde a 

somatória da pontuação é feita de maneira direta, gerando uma variância entre 0-56 

no total de pontos. Seus resultados trouxeram um impacto estatisticamente 

superiores no grupo doente em comparação ao saudável em todas as dimensões 

(p< 0.001) e na somatória total dos pontos (18.9  ±  11.8 vs. 5.9  ±  6.2, p< 0.001). 

Barrios et al. (2014) também notaram a presença de impacto na qualidade de vida 

ao analisar o OHIP-14 por meio da contagem simples, onde é feita a somatória dos 

itens onde as respostas foram “as vezes”, “quase sempre” e “sempre”. Por este 

método a pontuação máxima é de 14 pontos, sendo que seu resultado totalizou 5.8  

±  3.7 na população com neoplasia. A amostra de ambos os estudos foi formada por 

participantes com câncer oral e orofaríngeo após o tratamento oncológico, sendo 

que o tratamento mais comum recebido foi a cirurgia sem quimioterapia e/ou 

radioterapia adjuvante. Em nosso estudo, nenhum participante teve como 

terapêutica oncológica a cirurgia isolada, além de 85% terem recebido radioterapia. 

Já Karbach et al. (2014) avaliaram qualidade de vida relacionada à saúde 

oral de pacientes com CEC oral pré-tratamento antineoplásico também pela técnica 

aditiva, obtendo um valor total de 8,81 ± 8,6. Os resultados destes estudos indicam 

que há um comprometimento da qualidade de vida do paciente com CCP por 

motivos bucais tanto antes quanto após o seu tratamento. Com isto, é evidente a 

importância de um acompanhamento adjuvante do cirurgião dentista ao longo de 

todo o curso do tratamento oncológico. Cabe ao profissional o controle de focos 
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orais de infecção previamente ao início da terapêutica oncológica, a manutenção da 

qualidade bucal durante sua implementação, e o controle continuado de 

manifestações tardias após seu encerramento, propiciando a possibilidade de uma 

melhor qualidade ao paciente oncológico. Contudo, parece faltar à formação do 

cirurgião dentista uma familiaridade com o trato destes pacientes. Em uma pesquisa 

recente realizada na Inglaterra, dos 198 cirurgiões-dentistas entrevistados, 53% dos 

que responderam a questão (99/188) relataram se sentir nada ou pouco bem com o 

manejo de pacientes irradiados na região de cabeça e pescoço (HUSEIN et al., 

2011). 

Por fim, cabe apontar que este trabalho possui suas limitações. A primeira 

e mais explicita é a impossibilidade de cegamento do avaliador durante o exame 

clínico. Em geral, o paciente com CCP pré ou pós-tratamento carrega marcas que o 

distinguem daquele sem a doença, seja pela visibilidade do tumor, sinais da doença 

de base, evidências cirúrgicas ou manifestações físicas da quimioterapia e/ou 

radioterapia. Outro ponto foi a inclusão de cânceres de variados tipos e sítios em um 

mesmo grupo. Agrupar os CCP em uma única entidade já vem sido criticado na 

literatura, pois estas lesões em geral são diagnosticadas em estádios diferentes, 

logo recebendo diferentes abordagens terapêuticas, e possuem diferentes níveis de 

susceptibilidade a um mesmo fator etiológico (ADELSTEIN et al., 2009; BESSELL et 

al., 2011). A posição anatômica por si só pode gerar esta singularidade, como é o 

caso do câncer de lábio que possui como principal fator etiológico a exposição à 

radiação ultravioleta (DEDIOL; LUKSIC; VIRAG, 2008). 

Assim, outros estudos são necessários para melhor investigar a 

associação entre CCP e doença periodontal, quer do ponto de vista clínico, quer dos 

pontos de vista moleculares e microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Discussão 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Conclusões 
 

129

7 CONCLUSÕES 

Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que a periodontite 

está associada ao câncer na região de cabeça e pescoço. Dentre os parâmetros 

clínicos, a associação é significativa com extensão de doença periodontal em 50% 

ou mais dos sítios e com perda óssea interproximal, medida por meio da distância 

JCE-CA, de 4mm ou mais. 

 

 Adicionalmente, pode-se concluir que: 

 

• Não há agravamento significativo das condições periodontais antes e 

depois do tratamento anti-neoplásico na amostra investigada; 

• Não há associação entre CCP, fumo e etilismo na amostra investigada; 

• Há impacto negativo na qualidade de vida em pacientes com CCP nas 

dimensões de limitação funcional, dor física, incapacidade social, 

desvantagem social e escore total; 

• Há diferenças significantes no impacto de vida relacionado à saúde oral 

antes e depois do tratamento anti-neoplásico apenas na dimensão 

limitação funcional; 

• Há associação entre extensão da periodontite em 50% ou mais dos 

sítios e perda óssea interproximal igual ou maior do que 4mm e CCP; 

• Não há, na amostra investigada, associação entre fumo e etilismo e 

CCP. 
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