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RESUMO 

 

Faria VA. Relação dose-efeito da radioterapia no complexo maxilo-mandibular 
achados em radiografia panorâmica [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) apresentam incidência mundial sendo 

considerado um problema de saúde pública. O diagnóstico tardio dos carcinomas 

ainda é uma realidade presente, implicando em terapias como a radioterapia (RT). 

Esta terapia antineoplásica pode causar diversos efeitos colaterais tais como: 

mucosite, dificuldade de deglutição, alteração ou perda do paladar, xerostomia, 

trismo, cárie de radiação, osteorradionecrose, alterações do ligamento periodontal e  

infecções oportunistas. Os efeitos adversos da RT instituída para tratamento de 

pacientes com CCP, podem interferir significativamente na qualidade de vida desses 

indivíduos, causando possíveis alterações ósseas e dentais, daqueles que acometem 

as partes moles. Dentre elas podemos citar as mucosites, hipossialia, agenesia, cáries 

por radiação, trismo e osteorradionecrose (ORN). Esta última constitui uma 

complicação grave e de difícil tratamento. O presente estudo objetivou ponderar a 

relação dose-efeito da radioterapia de cabeça e pescoço, em consideração aos dentes 

e estruturas ósseas do complexo maxilo – mandibular, avaliando e explorando o 

impacto do tamanho do tumor ,sua distribuição e dosimetria no complexo maxilo 

mandibular de pacientes submetidos a radioterapia de CCP. A IMRT se mostrou a 

melhor indicação de tratamento quando comparada a RT, pois reduziu muito os efeitos 

encontrados nas radiografias, o que mostrou sua baixa toxicidade nos tecidos 

adjacentes saudáveis. A partir dos resultados obtidos observou se que a radioterapia 

pode provocar alterações significativas na estrutura do CMM,  ademais da região 

própria ao tumor,  e os médicos oncologistas juntamente com dentistas devem se 

apoiar na detecção e abordagem dessas sequelas e acompanhamento dos seus 

tratamentos e prevenções, sendo necessário que os profissionais de odontologia 

orientem e façam as devidas intervenções para proporcionar melhores condições aos 

pacientes em tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço. 

 

Palavras-chave: Câncer de cabeça e pescoço. Radiografia panorâmica. 

Consequências bucais. Radioterapia. 

  



 

  



ABSTRACT 

 

 

Faria, V.A. Dose-effect relationship of radiotherapy in the maxillo-mandibular complex 
findings in panoramic radiography [dissertation]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Corrigida. 

 

 

Head and neck neoplasms present a worldwide incidence and are considered a public 

health problem. The late diagnosis of carcinomas is still a reality, implicating in thera-

pies such as radiotherapy. This antineoplastic therapy can cause several side effects 

such as: mucositis, difficulty in swallowing, alteration or loss of taste, xerostomia, tris-

mus, radiation caries, osteoradionecrosis, alterations of the periodontal ligament and 

opportunistic infections. The adverse effects of radiotherapy instituted for the treatment 

of patients with cancer of the head and neck region can significantly interfere in the 

quality of life of these individuals, causing possible bone and dental changes in those 

that affect the soft parts. Among them we can mention mucositis, hyposialia, agenesis, 

radiation caries, trismus and osteoradionecrosis (ORN). The latter constitutes a seri-

ous complication and is difficult to treat. The present study aims to evaluate the dose-

effect relationship of head and neck radiotherapy, considering the teeth and bone 

structures of the maxillo-mandibular complex, evaluating and exploring the impact of 

tumor size, its distribution and dosimetry in the mandibular nipple complex of patients 

submitted to CCP radiotherapy. The IMRT performed a better comparison procedure 

when compared to what is more difficult to see on radiographs when compared to 

toxicity in adjacent healthy systems. From the results obtained, the effects of radio-

therapy can cause changes in the structure of the CMM, besides being responsible for 

the tumor, and the oncologists. It is necessary that dental professionals guide and 

withdraw care for the treatment of head and neck radiotherapy. 

 

Keywords: Head and neck cancer. Panoramic radiography. Oral consequences. Radi-

otherapy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Câncer é a demoninação dada a um conjunto de doenças que tem em comum 

o crescimento desordenado de células que atacam tecidos e órgãos, espalhando se 

para outras regiões do corpo.  Atualmente ocorrem mais de oito milhões de casos de 

câncer no mundo , no qual aproximadamente 212 mil originam se na cavidade bucal. 

O envelhecimento da população junto da exposição prolongada aos fatores 

cancerígenos repercute na ocorrência de um número maior de casos de câncer 

presentes atualmente. O câncer de cabeça e pescoço tem prevalência em homens de 

meia idade tabagistas e com higiene oral precária (Sera et al., 2013). 

 O tratamento de escolha para essas neoplasias é a cirurgia, associada ou não 

à radioterapia. Cirurgia e radioterapia são modalidades de tratamento para a doença 

localizada ou regional (Mantravadi et al.,1983; Spaulding et al.,1991). 

Os pacientes que apresentam câncer de cabeça e pescoço são submetidos a 

altas doses de radioterapia e apesar do alto controle para que as doses sejam 

realizadas em locais específicos, ou seja, preservar a estrutura dos tecidos,  ainda 

assim algumas estruturas podem ser atingidas como cavidade bucal, maxila, 

mandíbula e glândulas salivares,  acarretando em inúmeras reações adversas que se 

manifestam na cavidade oral.  A importância dessa pesquisa é observar as 

manifestações e complicações bucais decorrentes da radioterapia, ponderar a relação 

dose-efeito da radioterapia de cabeça e pescoço, no complexo maxilo –mandibular, 

avaliando e explorando, mais especificamente, a quantidade de dose que teria 

causado o determinado efeito nesses pacientes submetidos a radioterapia de câncer 

de cabeça e pescoço.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O câncer , nos últimos anos, tornou se um problema de saúde pública mundial, 

uma vez que tem aumentado sua prevalência dentro das doenças crônicas não 

transmissíveis, necessitando de grandes investimentos financeiros e acarretando 

ônus institucional e social para o país (INCA, 1996/2018). 

Anualmente, são diagnosticados no mundo cerca de 870 mil novos casos de 

tumores malignos das vias aerodigestivas superiores , conforme figura 2.1 (Parkin et 

al.,1993). Muitos pacientes que apresentam câncer de cabeça e pescoço (CCP) são 

submetidos a altas doses de radioterapia (RT) em extensos campos de radiação que 

irão incluir a cavidade bucal, maxila, mandíbula e glândulas salivares (Mantravadi et 

al., 1983, Spaulding et al.,1991). 

 

Figura 2.1 - Distribuição proporcional dos tipos de câncer (INCA) 

Fonte: INCA (2016/2017) 
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2.1 Aspectos biológicos da radioterapia 

 

 

A RT é uma modalidade de tratamento capaz de destruir celular tumorais, 

empregando feixe de radiações ionizante. Um dose pré é calculada de radiação e 

aplicada , em um determinado tempo , a um volume de tecido que engloba o tumor, 

buscando erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível as células 

normais circunvizinhas, a custa das quais se fará a renegeração da área irradiada. As 

radiações ionizantes ao interagirem com os tecidos, dão origem a elétrons rápidos 

que ionizam o meio e criam efeitos químicos como a hidrólise da água e a ruptura das 

cadeias de DNA. (INCA, 2016). A ação da radiação pode ser direta ou indireta. Na 

direta, a molécula de DNA é clivada, o que interfere no processo de duplicação; no 

indireto , a água é dissociada em seus dois elementos,  H+ e OH- , sendo que o último 

reage com as bases de DNA, interferindo no processo de duplicação (Murade; Katz, 

1996). 

O tratamento de radiação é administrado em diversas doses diárias pequenas 

(frações). Tal fracionamento da dose total de raios X provoca maior destruição do 

tumor do que quando se utiliza uma única dose maior. O fracionamento também 

permite o aumento da reparação celular de tecidos circundantes normais que são 

inevitavelmente expostos. O fracionamento ainda aumenta a tensão média de 

oxigênio e um tumor sendo irradiado, tornando as células tumorais mais 

radiossensíveis. Isso resulta da rápida destruição que divide as células tumorais e da 

diminuição da massa do tumor após a administração das primeiras frações, reduzindo 

a distância pela qual o oxigênio tem que se difundir desde os pequenos vasos e 

através do tumor para alcançar as células tumorais viáveis remanescentes. As doses 

são fracionadas em um período de cinco a sete semanas , uma vez ao dia, cinco dias 

por semana, com dose diária de aproximadamente 2Gy. Nos tratamentos adjuvantes, 

45Gy são empregados no pré-operatório e 55-60 Gy no pós-operatório, nos pacientes 

tratados com radioterapia de câncer de cabeça e pescoço  (Tsujii, 1985). 
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2.2 Câncer de Cabeça e Pescoço - CCP 

 

 

O CCP ocupa a quinta posição na lista de neoplasias mais frequentes, com 

uma incidência mundial estimada de 780.000 novos casos por ano. O principal tipo 

histológico e o HNSCC (Carcinoma celular escamosas de cabeça e pescoco, do inglês 

Head and Neck Squamous Cell Carcinoma) correspondendo cerca de 90%  dos 

casos. Os sítios anatômicos que estão incluídos nesse grupo de neoplasias 

constituem a cavidade oral, que compreende mucosa bucal, palato duro, língua, 

assoalho de língua, faringe que inclui: orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, cavidade 

nasal, e seios paranasais, laringe glótica e supraglótica; e glândulas.  A ocorrência 

aproximada e de 40% na cavidade oral, 15% na faringe e 25% na laringe, sendo o 

restante nos demais sítios remanescentes (Lothaire et al., 2006). 

O tabagismo e o etilismo têm sido consistentemente associados com um 

aumento do risco de CCP. O tabagismo é o principal fator associado ao 

desenvolvimento de CCP, com 90% dos pacientes exibindo história prévia de 

tabagismo, estando relacionado principalmente ao câncer localizado em laringe e 

assoalho de boca. O hábito de fumar cachimbo está particularmente associado ao 

carcinoma de lábio, da língua e também do assoalho de boca. Da mesma forma, 

cheirar e mascar tabaco também influem.  Fatores como HPV , principalmente no 

câncer de laringe e rinofaringe, exposições a refinarias de níquel, marcenarias e 

fábricas de artigos de couro e trabalhadores de minas de asbestos.  Fatores dietéticos 

como carência de vitamina A e caretenóides propicia o aparecimento de CCP. 

Exposição a radiação ionizante e a radiação solar se mostram extremamente 

importantes no câncer de lábio e câncer de pele da região de cabeça e pescoço (Vieira 

et al., 2012). 
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2.3 Complicações bucais 

 

 

A RT da região de cabeça e pescoço é acompanhada de sequelas que 

prejudicam a qualidade de vida do paciente irradiado (Celik et al., 2002). 

Mucosite, perda do paladar, cáries por radiação, trismo e ORN 

(Osteorradionecrose) são exemplos desses efeitos deletérios (Vissink et al., 2003). 

A RT é um dos métodos usados para tratamento de diversos tipos de câncer , 

com a finalidade de reduzir o tamanho do tumor, para posteriormente ser removido  

por cirurgia, ou pode se, ser administrada após a cirurgia para impedir o retorno do 

câncer. Para determinados tipos de câncer a radiação é o único tratamento, quando  

não é possível a extirpação cirúrgica. As células cancerígenas tendem a ser 

multiplicadas com rapidez mais do que as células sãs. A radiação incapacita as células 

para dividir se e produz hipoceluraridade (poucas células). Após aplicar a RT aos 

tumores o osso fica muito frágil e com o passar dos anos a fragilidade aumenta.(Vieira 

et al., 2012). 

As células ósseas e a vascularização tecidual tornam se irreversivelmente 

lesadas, com consequente desvitalização do tecido ósseo, fato que o torna 

susceptível ao desenvolvimento da ORN (Sykes, 2001). Quando afeta o osso 

mandibular, a condição é ainda mais grave (Piret; Deneufbourg, 2002). A prevalência 

da ORN mandibular em pacientes com CCP, tratados cirurgicamente para remoção 

da neoplasia e submetidos a RT complementar, varia de 0.4% a 56% (Jereczek-

Fossa; Orecchia, 2002). 

Tipicamente , 2Gy são administrados para uma exposição semanal de 10 Gy. 

As sessões de RT continuam durante seis a sete semanas , até que um total de 60 a 

70 Gy, seja administrado. Nos últimos anos , uma nova técnica tridimensional 

chamada de radioterapia de intensidade modulada (IMRT, do inglês , intensity-

modulated radiotherapy), tem sido utilizada para controlar a distribuição da dose com 

alta precisão, minimizando a exposição a tecidos normais adjacentes. Os efeitos 

descritos na próxima seção são resultados apenas de exposições terapêuticas e não 
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a partir dos níveis muito mais baixos de radiação utilizados para diagnóstico por 

imagem . 

 

2.4 Efeitos colaterais da radioterapia de cabeça e pescoço 

 

 

 Uma das alterações mais comum decorrente da radioterapia é a xerostomia., 

que é caracterizada como uma sensação subjetiva de boca seca e está, associada à 

hipofunção das glândulas salivares na maioria dos casos (Lima et al., 2004; Feio; 

Sapeta, 2005). Isso é decorrente da inclusão das glândulas no campo de radiação, 

por serem radiossensíveis, sofrem na sua função secretora por atrofia dos ácinos 

serosos e, tornam a saliva espessa e viscosa, interferindo no seu efeito 

bactericida.Com o fim da radioterapia, a xerostomia pode ser atenuada, em alguns 

casos, se acontecer o comprometimento do parênquima glandular,a xerostomia pode 

ser total permanente (Neville et al., 2009). 

Outra alteração é a mucosite, caracteriza-se por lesões dolorosas. Ela é o maior 

fator dose-limitante para o tratamento radioterápico, ou seja, dependendo do grau de 

intensidade das lesões, o paciente poderá apresentar desnutrição e perda de peso, 

devendo, assim, interromper o tratamento (Maia, 2010). Dor, queimação e desconforto 

são recorrentes,  primeiro aspecto a ser observado é o desenvolvimento de uma 

coloração esbranquiçada (Neville et al., 2009). 

Conforme Eliyas et al. (2013) aliado à mucosite, o paciente pode relutar em 

realizar a higiene dentária devido à presença de dor, deixando a cavidade oral 

vulnerável ao aparecimento de cáries e progressão de doença periodontal. 

A Osteorradionecrose caracteriza-se por perda da mucosa de revestimento ou 

do tecido cutâneo da cavidade oral assim havendo exposição do tecido ósseo 

necrótico (Jham; da Silva Freire, 2006). A prevenção adequada da osteorradionecrose 

deve ser realizada, uma vez , manifestada, seu tratamento é difícil e seu prognóstico 

imprevisível (Gomes et al., 2007). 

Destaca-se também que a hipersensibilidade dos dentes é outro efeito colateral 

comum da radioterapia, que prejudica a higiene oral (Kielbassa et al., 2006). 
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3 MODALIDADES DE TRATAMENTO 

 

 

As neoplasias apresentam vários fatores que induzem e ou agravam o 

desenvolvimento, como predisposição genética do indivíduo, exposição frequente a 

luz ultravioleta e outras fontes de radiação, exposição a poluição atmosférica, fatores 

hormonais, infecções por determinados vírus como o HPV (Virus do Papiloma 

Humano, do inglês Human Papiloma Virus) carência nutritiva de alguns elementos 

(zinco, ferro, vitamina A e C, entre outros), tabagismo e etilismo, especialmente se 

associado. O câncer pode provocar desnutrição, podendo também haver disfunção 

do sistema nervoso central e por consequências desnutrição de órgãos vitais, levando 

ao coma hepático, encefalopatia pulmonar, uremia e hipecalcemia (Huber; 

Terezhalmy,2003). 

 

 

 

 

3.1 Radioterapia 

 

 

A RT tem como finalidade reduzir as células neoplásicas para que haja a 

redução ou desaparecimento da neoplasia maligna, entretanto o efeito desse 

tratamento também ocasiona efeitos nas células normais do organismo, produzindo 

alterações importantes na qualidade de vida dos pacientes durante e após o 

tratamento. A RT pode ter três finalidades diferentes as quais são: curativa, que tem 

como objetivo exterminar todas as células neoplásicas, finalidade remissiva que reduz 

parte do tumor ou completa o tratamento cirúrgico ou quimiterápico e a finalidade 

sintomática com indicação para dor localizada (Caccielli et al., 1995). 

Com a crescente aplicabilidade das radiações ionizantes, existe a necessidade 

de medir as doses absorvidas dentro e em torno dos tecidos do corpo humano. Para 

tanto, os phantoms e detectores de radiação são desenvolvidos com materiais 

especialmente selecionados. (ICRU, 1989). Chamamos de phantoms o modelo físico 

e matemático do corpo humano. O desenvolvimento e a utilização desses phantoms 
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vem sendo considerada uma ferramenta básica em estudos de imagens médicas e 

dosimetria, devido a peculiar capacidade de simular tecidos e órgãos do corpo 

humano já que não e viável a medição direta de doses de radiação utilizando 

detectores físicos no interior do corpo humano (Xu; Eckerman, 2010). 

A RT conformacional tridimensional ou RT conformal 3D, é uma modalidade 

técnica da RT que permite que o feixe de radiação produzido por um acelerador linear, 

possa adquirir aproximadamente o formato do volume tumoral a ser irradiado, ou seja, 

faz com que o feixe que incide retangular sobre um paciente quando tratado de forma 

convencional, seja modelado de acordo as particularidades geométricas de cada 

tumor ou órgão a ser tratado. Os equipamento de RT conformacional, atualmente 

possuem colimadores multilâminas, são dotados de lâminas móveis capazes de 

conformar a região do tumor e bloquear certas áreas do feixe de radiação (Obal, 

2011). 

A RT com intensidade modulada dos feixes (IMRT) é uma técnica avançada de 

tratamento, que permite administrar doses elevadas em tumores de várias regiões do 

corpo. Os planejamentos de IMRT constituem planejamentos inversos que utilizam 

fluências não uniformes para gerar isodoses altamente conformadas e, assim 

melhorar distribuição de dose nos volumes alvo e poupar tecidos normais e órgãos de 

risco, com o intuito de promoverem menores efeitos colaterais (Bentel, 1985). 

IMRT é destacado com um dos avanços mais relevantes na RT desde a 

introdução do acelerador clínico de partículas linear, uma vez que melhora a entrega 

de altas doses de radiação para um volume alvo (região de tratamento) enquanto 

reduzindo a toxicidade nos tecido adjacentes saudáveis, por outro lado, exige , maior 

tempo e dedicação da equipe durante o planejamento, atividades de controle de 

qualidade e otimização dos princípios 3D da RT moderna (Oliveira et al., 2014).  

Consequentemente a dose em tecidos sadios adjacentes e os efeitos colaterais 

do tratamento são reduzidos com essa técnica. Os custos para implantação dessa 

tecnologia em serviços de RT são altos, principalmente devido a necessidade de 

aquisição de softwares e de acessórios específicos para modular o feixe de radiação 

(Sherouse, 2002). 
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A Radioterapia 3D, consiste num tipo de planeamento, que tem por base uma 

reconstrução a três dimensões das imagens de TAC, de forma a definir um volume 

alvo, ao qual o médico especialista em Radioterapia prescreve uma dose de 

tratamento e ao mesmo tempo, delimita os órgãos adjacentes e determina a dose 

máxima que estes podem tolerar (Santos, L., Teixeira, L. 2011). São calculados vários 

feixes de radiação com ângulos e formas distintos, que irão resultar num tratamento 

optimizado ao volume e doses planeadas. Desta forma, consegue-se doses elevadas 

no volume de tecido neoplásico a tratar e a inclusão de menor percentagem de tecido 

são (Santos, L., Teixeira, L. 2011). 

 

 

3.2 TC Planejamento 

 

 

Primeiramente antes de iniciar a RT ,o paciente chega ao sistema e realiza uma 

radiografia panorâmica, através desse exame é realizado a adequação do paciente, 

para que o mesmo possa receber o tratamento de radioterapia, é necessário o 

diagnóstico da doença, posteriormente o mesmo realiza um TC de planejamento , 

após as aquisições das imagens, as mesmas são transferidas para um sistema de 

planejamento em um computador específico, com um sistema chamado UNIQUE, é 

realizado o delineamento das estruturas, conforme figura 3.1, o médico determina 

quais serão os volumes alvos e volumes sadios que devem ser protegidos, conforme 

figura 3.2,  determinação do isocentro, delimitação dos órgãos de interesse, 

planejamento físico, onde um físico elabora um plano de tratamento que respeite a 

dose de prescrição do volume alvo e as doses de restrição, é realizado uma análise 

do plano, onde o sistema de planejamento gera um gráfico de histograma 

dose/volume , que avalia a dose de radiação que cada volume irá receber, transfere 

se os dados para a ficha técnica, conforme figura 3.3 , verifica se o posicionamento e 

execução do tratamento, conforme figura 3.4, aprovação do planejamento, entrega da 

radiação ao paciente, conforme figura 3.5 (INCA). 
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Figura 3.1 - TC planejamento delineando o volume alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Numagire (2019) 

 

Figura 3.2 - Planejamento das doses/volume sistema UNIQUE 

 

 

 

Fonte: Numagire (2019) 
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Figura 3.3 - Exemplo do planejamento dos campos e isodoses. Dados Técnicos inseridos em um 
sistema de gerenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Numagire (2019) 

 

Figura 3.4 - Conferência de posicionamento através das imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Numagire (2019) 
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Figura 3.5 - Entrega da radioterapia ao paciente 

 

Fonte: Numagire (2019) 

 

 

3.3 Manifestações orais da radioterapia 

 

 

3.3.1 Mucosa Oral, Glândulas Salivares, Dentes 

 

 

Crianças submetidas a RT nos maxilares podem apresentar defeitos na 

dentição permanente, como retardo na rizogênese, microdontia ou falha na formação 

de um ou mais dentes. Se a exposição preceder a calcificação, a irradiação pode 

destruir o germe dentário. A irradiação após o início da calcificação pode inibir a 

diferenciação celular, causando malformações e interrupção do crescimento geral, ou 

reabsorções radiculares. Tal exposição pode levar a retardo ou interrupções na 

rizogênese, mas o mecanismo de erupção do dente é relativamente radioresistente. 

Dentes irradiados com malformação radicular geralmente erupcionam , mesmo sem 

raízes. Em geral, a gravidade do dano depende da dose. 
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3.3.2 Cáries de Radiação 

 

 

Cáries de radiação são uma forma grave de cárie dentária que pode ocorrer 

em indivíduos submetidos a RT, conforme figura 3.6. Pacientes submetidos a RT nas 

estruturas da cavidade oral tem aumentos em Streptococus mutans, Lactobacillus e 

Cândida. As cáries são resultado de alterações nas glândulas salivares e na saliva, 

incluindo redução do fluxo, redução do pH, redução da capacidade de tamponamento, 

aumento da viscosidade e flora alterada. A saliva residual em indivíduos com 

xerostomia também tem uma baixa concentração de ions Ca2+, o que resulta em uma 

maior solubilidade da estrutura do dente e reduzida remineralização. Devido a 

reduzida ou ausente ação detergente normal da saliva, há rápido acúmulo de restos 

alimentares. Há também uma crescente evidência de que a radiação tem efeitos 

diretos sobre os dentes que se tornam mais propensos à ruptura, com descamação 

do esmalte, principalmente nas áreas de força ou de estresse, como nas regiões 

inicisal ,cúspides e cervicais dos dentes. A destruição é observável com doses 

superiores a 30 Gy e é pronunciada quando os dentes recebem mais de  60 Gy. A 

localização, curso rápido e ataque generalizado distinguem as cáries de radiação. Há 

também evidências de que cáries de radiação são mais suscetíveis  a levar a lesões 

inflamatórias periapicais, se o osso periapical recebeu uma alta dose de radiação. O 

melhor resultado para tratamento da cárie de radiação é alcançado pela associação 

de procedimentos restauradores, higiene oral excelente, uma dieta com restrição de 

alimentos cariogênicos e a aplicação tópica de fluoreto de sódio. A cárie de radiação, 

como uma manifestação tardia, pode ter início após 50Gy de radiação, em torno da 

sexta semana de tratamento, conforme figura 3.2. Hipossalivação e alta 

suscetibilidade à cárie dentária costumam não desaparecer mesmo após o final do 

tratamento radioterápico, e, às vezes, estendem-se por toda a vida do paciente 

(Huber; Terezhalmy, 2003; Kielbassa et al., 2006). 

Atualmente, não está claro se o dano ao tecido glandular salivar é causado por 

um efeito direto da irradiação sobre as células ductais e secretoras ou se é secundário 

por lesar as estruturas vasculares finas, promovendo aumento da permeabilidade 

capilar, edema intersticial e infiltração inflamatória. A irradiação menor que 10 Gy 

causa somente uma redução transitória no fluxo salivar. Doses maiores que 10 Gy 



42 

 

 

causam hipossalivação, e doses entre 15 e 40 Gy levam a um dano irreversível do 

parênquima glandular, seguido de atrofia e de fibrose. Sabe-se também que a 

radiação modifica a composição da saliva, tornando-a um fluido viscoso, branco, 

amarelo ou castanho, com baixo pH e capacidade tampão prejudicada, além de 

conteúdos eletrolíticos e protéicos anormais (Rolim et al., 2011). A cárie de radiação 

pode ser minimizada pela restauração de todas as lesões cariosas antes do início da 

radioterapia e instituindo se técnicas preventivas de boa higiene oral e aplicação 

tópica de fluoreto de sódio. A restrição na abertura da boca geralmente começa cerca 

de 2 meses após a radioterapia ser concluída e avança depois. Um programa de 

exercícios pode ser útil para aumentar o grau de abertura.  O câncer de cabeça e 

pescoço tem prevalência em homens de meia idade tabagistas e com higiene oral 

precária (Sera et al., 2013). 

 

Figura 3.6 - Cárie de radiação 

 

Fonte: Wordpress (2014) 
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Osso 

 

 

O tratamento de câncer na região oral comumente inclui a irradiação da 

mandíbula ou da maxila. O dano primário ao osso maduro resulta de danos induzidos 

pela radiação à vascularização do periósteo e do osso cortical, que normalmente já é 

escassa. A radiação também age destruindo osteoblastos e, em menor grau 

osteoclastos. Além disso, o endósteo torna se atrófico, apresentando baixa atividade 

osteoblástica e osteoclástica. O grau de mineralização pode estar reduzido, tornando 

o mais quebradiço. Tipicamente, a mucosa oral se decompõe com a exposição do 

osso subjacente. Essa condição é referida como osteorradionecrose. E a complicação 

clínica mais grave que pode ocorrer no osso após a irradiação. A menor 

vascularização da mandíbula torna a suscetível a infecção por microorganismos da 

cavidade oral. Essa infecção óssea pode resultar em úlceras induzidas, por radiação 

na mucosa oral , a partir da lesão mecânica na debilitada mucosa oral, por uma úlcera 

, por prótese removível ou por extração dentária, pela doença periodontal ou por cáries 

de radiação. Essa infecção pode provocar necrose no osso irradiado que não cicatriza 

e é tratada com remoção cirúrgica com variados graus de sucesso. Ela é mais comum 

na mandíbula do que na maxila, provavelmente em virtude do maior suprimento 

sanguíneo para a maxila e pelo fato de a mandíbula ser irradiada com maior 

frequência. Quanto maior a dose da radiação absorvida pelo osso, especialmente 

maior que 60 Gy, maior o risco de osteorradionecrose. O risco também é maior na 

presença de doença periodontal e em indivíduos com má higiene bucal ou próteses 

totais mal adaptadas . Pacientes com osteorradionecrose normalmente tem inúmeras 

outras complicações incluindo trismo, perda de paladar, dificuldade de engolir e 

xerostomia. A neoplasia maligna com maior prevalência na região da cabeça e 

pescoço é o carcinoma de células epiteliais, com origem no epitélio de revestimento 

da mucosa o bucal, sendo responsável por cerca de 95% das ocorrência dessa 

malignidade. No Brasil a boca representa a quinta localização de maior incidência de 

câncer em homens e a sétima em mulheres (Simões et al., 2011). 

 As condutas terapêuticas adotadas para o tratamento dos cancêres de cabeça 

e pescoço incluem a radioterapia, podendo ou não ser associada a quimioterapia ou 

até mesmo a cirurgia. A radioterapia é um método onde feixes de radiação corpulares 
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ou eletromagnéticos são empregados, tendo como resultado biológico da radiação a 

morte celular do tecido sadio e do tecido neoplásico (Sera et al., 2013). As 

complicações devido ao tratamento antineoplásico estão associados a fatores como: 

número de frações , dose total da radioterapia, intervalo entre as sessões, tempo total 

de tratamento e também a fatores relacionados aos pacientes como idade, fumo, 

índice de higiene oral e álcool (Bueno et al., 2012). A literatura preconiza vários 

protocolos odontológicos quando a conduta do cirurgião dentista frente ao manejo do 

paciente oncológico irradiado na região de cabeça e pescoço, tendo assim o CD 

(cirurgião dentista) a importante função no diagnóstico em alguns casos, bem como 

no acompanhamento e tratamento das alterações bucais que se manifestam diante 

da terapia de radiação. 

 

 

3.4 Quimioterapia 

 

 

A quimioterapia (QT) consiste na utilização de drogas antineoplásicas com o 

objetivo de curar determinadas neoplasias malignas; minimizar os sistemas 

decorrentes da proliferação tumoral (reduzindo células neoplásicas); tratar o paciente 

assintomático quando o câncer for agressivo, sendo que o tratamento 

comprovadamente diminui o índice de recaídas, aumentando o intervalo livre da 

doença. Existem várias maneiras de administrar medicamento: via oral (comprimidos), 

intravenosa, por sorologia, ou através de injeções intramusculares. Pode ser indicada 

isoladamente, ou antes, ou depois da RT (Kignel, 1997).  

 

 

3.5 Cirurgia 

 

 

A cirurgia é considerada um dos métodos preferenciais do tratamento do câncer 

da cavidade oral, pois apresenta resultados satisfatórios de curabilidade quando 

utilizada isoladamente, ou em associação, principalmente a RT. Quando se fala, de 

tratamento de câncer de boca, devemos ter em mente, que a grande maioria dos 
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tumores malignos dessa região tem comportamento locorregional, ou seja, 

apresentam como lesão no local de origem e disseminam-se para os linfonodos 

cervicais regionais. Devemos, portanto, planejar a terapêutica tanto do tumor primário, 

como o das metástases linfodonais cervicais. A conduta terapêutica cirúrgica estará 

indicada, de acordo com alguns fatores associados ao tumor primário, a metástase 

cervical e, evidentemente, as condições gerais do paciente. Devem ser considerados 

o tipo histológico e associação as lesões cancerizáveis, localização, aspecto 

macroscópico, extensão tumoral e estádio clinico, e se são tumores recidivados, ou 

seja, além de indicar a cirurgia deve se associar a RT ou não recidivados (Kignel, 

1997). 

 

 

3.6 Estadiamento do Tumor  

 

 

A necessidade de se classificar os casos de câncer em estádios baseia-se na 

constatação de que as taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está 

restrita ao órgão de origem ou quando ela se estende a outros órgãos. Estadiar um 

caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação. Para tal, há 

regras internacionalmente estabelecidas, as quais estão em constante 

aperfeiçoamento.O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela 

União Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de 

Classificação dos Tumores Malignos. Este sistema baseia-se na extensão anatômica 

da doença, levando em conta as características do tumor primário (T), as 

características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o 

tumor se localiza (N), e a presença ou ausência de metástases à distância (M). Estes 

parâmetros recebem graduações, geralmente de T0 a T4, de N0 a N3 e de M0 a M1, 

respectivamente. O estadiamento pode ser clínico e patológico. O estadiamento 

clínico é estabelecido a partir dos dados do exame físico e dos exames 

complementares pertinentes ao caso. O estadiamento patológico baseia-se nos 

achados cirúrgicos e no exame anátomopatológico da peça operatória. É estabelecido 

após tratamento cirúrgico e determina a extensão da doença com maior precisão. O 

estadiamento patológico pode ou não coincidir com o estadiamento clínico e não é 

aplicável a todos os tumores. (INCA).
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4 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo desse trabalho foi  ponderar a relação dose-efeito da radioterapia de 

cabeça e pescoço, no complexo maxilo – mandibular, avaliando e explorando, mais 

especificamente, a quantidade de dose que teria causado o determinado efeito nesses 

pacientes submetidos a radioterapia de CCP.  

Hipótese secundário: 

Alterações na aparência dos ossos são detectáveis em imagens panorâmicas 

após IMRT ou RT. 

Cáries de radiação podem ser encontradas nas imagens após pacientes serem 

tratados com radioterapia  

Etlismo ou tabagismo podem ter correlação com efeitos encontrados nas 

imagens. 

IMRT pode ser a melhor indicação de tratamento comparada a RT. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de 

São Paulo, Universidade de São Paulo, número CAAE 89444418.9.0000.0075 

(ANEXO A). Foi realizado um estudo retrospectivo, onde foram analisados dados de  

prontuários dos pacientes com CCP e tratados com RT no HCFMRP-USP (imagens 

e prontuários), dados como comorbidades, tabagismo, etilismos, doses de 

radioterapia, frações de radioterapia, idade, sexo, cor, imagens panorâmicas antes e 

após tratamento radioterápico, no período de 2012 a 2018. A RT tri-dimensional é o 

método convencional de tratamentos para pacientes com CCP, associado ou não com 

quimioterapia, cirurgia, entretanto essas associações não foram o motivo desse 

estudo.  

O presente estudo tem características de estudo longitudinal, controlado, 

realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP). Foram avaliados 50 pacientes com o 

diagnóstico de CCP e tratados com radioterapia. Esse grupo CCP, também realizou 

exame radiográfico panorâmico, antes, e após o tratamento de radioterapia, como 

protocolo de tratamento no HCRP, além do exame de tomografia computadorizada 

para o dignóstico/planejamento. Devido à característica no estudo, não houve grupo 

controle.  

O paciente encaminhado para RT realizam uma avaliação oral, que inclui 

exame clínico e radiográfico. As radiografias panorâmicas iniciais foram 

analisadas/diagnosticadas, e posteriormente as imagens finais dos pacientes com 

CCP e tratados com RT. As radiografias panorâmicas foram analisadas por dois 

examinadores, radiologistas odontológicos com boa experiência na área (25 anos de 

especialidade).O estudo foi prospectivo uni-institucional, com a inclusão de pacientes 

com idade> 18 anos, com o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço com indicação 

de tratamento adjuvante ou exclusivo de RT combinado ou não a quimioterapia. O 

tumor localizado em qualquer sítio da cabeça e tratado com técnica 3D ou IMRT com 

dose > 60 Gy. Todos os pacientes passaram pela avaliação do dentista da equipe do 

HCRP e realizaram RX panorâmica antes da RT, como protocolo de atendimento. A 

radiografia panorâmica também foi realizada após o término do tratamento RT. 
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Fatores como dose de RT, sítio tumoral, realização de QT, cirurgia prévia, idade e 

comorbidades são testadas para associação das possíveis alterações no complexo 

maxilo-mandilar. Teste de fisher e quiquadrado são utilizados e valores de p < 0.05 

são considerados significativos.  

Fatores de exclusão foram, pacientes com idade menor que 18 anos , que não 

realizaram a radiografia panorâmica após o tratamento radioterápico. Inicialmente foi 

feito um levantamento de pacientes tratados com RT e IMRT e havia um número de 

160 pacientes, houve perda na amostra devido a não completarem os critérios de 

inclusão e devido a óbitos, antes da realização do segundo exame de radiografia 

panorâmica, chegando a um N amostras de 50 pacientes. 

Na amostra inicial de pacientes eram 200 pacientes, porém terminamos o 

trabalho com uma amostra de 50 pacientes, devido as dificuldades de tratamento e 

estágio avançado da doença. 
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Figura 5.1 - Desenho esquemático representando as alterações observadas nas imagens analisadas 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

50 pacientes analisados  

Carie de radiação 

radiação  
6=12%  -

12 

Esclerose Óssea 5= 10% 

Outras 24= 48% 

14= 28% 

Ausência de alterações  

Fonte: O autor  
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MÉTODOS DE IMAGEM 

 

Radiografia Panorâmica Digital 

 

Para avaliação do osso mandibular todos os pacientes do grupo (CCP) , foram 

encaminhadas ao Serviço de Radiodiagnóstico da FMRP-USP para realização de uma 

radiografia panorâmica digital direta. O grupo CCP teve a obtenção de duas imagens, 

correspondendo uma ao período inicial e outra ao período após término do tratamento 

com radioterapia. Estas radiografias foram obtidas utilizando o aparelho de raios X 

panorâmico digital Sirona , operando com tensão do tubo entre 60=80 kV, corrente de 

operação do tubo entre 1-10 mA, ponto focal efetivo de 0,5 mm X 0,5 mm e filtração 

total de 2,5 mm de Alumínio. Para a exposição radiográfica foi utilizado um programa 

automático do aparelho com ampliação determinada de 1.3 vezes com tempo de 

rotação de 14 segundos. Todas as imagens selecionadas foram armazenadas no 

formato TIFF, e copiadas do computador para um gravador  de CD para cópia de 

segurança. Todos os indivíduos do grupo CCP  usaram avental protetor de chumbo. 

Os mesmos foram posicionados no interior do aparelho panorâmico digital de maneira 

que a linha vertical produzida pelo aparelho estivesse alinhada sobre a linha média 

facial (plano sagital) dos pacientes. Além disto, o Plano de Frankfort destes indivíduos 

foi posicionado paralelo ao solo. O alinhamento e o posicionamento das pacientes e 

mesmo a produção das imagens na tela do computador foram verificadas com rígido 

controle de qualidade e avaliado se todas as estruturas anatômicas necessárias para 

a realização das medições estavam nítidas bilateralmente. 

a 3 – Diagram 

 

 

a que ilustra a clas  
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Foi avaliado o antes e o depois de cada paciente submetido a radioterapia e 

seus achados em exames de radiografia panorâmica, foi realizado medições 

comparativas de cada exame realizado. 

Coeficiente de correlação de Pearson, foi utilizado para quantificar a 

associação entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores 

-1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação 

linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou 

seja quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver 

de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis 

O Teste exato de Fischer avaliou a relação entre as variáveis de natureza 

categórica. O Software de apoio que foi utilizado para gerar os resultados foi o SAS 

(versão 9.2), em todas as análises utilizou um nível de significância de 5% onde os 

valores apresentam-se expressos por médias e seus respectivos desvios padrão. 
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7 RESULTADOS 

 

 

Através dessas análises foi possível avaliar, explorar e quantificar as doses de 

RT usadas e seus impactos nas possíveis alterações do complexo maxilo mandibular. 

O exame clínico avaliou todas as estruturas da cavidade bucal, verificando a presença 

ou ausência de infecção ou lesão que possa existir.  

Durante o período do estudo 50 pacientes preencheram os critérios de inclusão. 

A maioria dos paciente eram do sexo masculino 86%, e 14% do sexo feminino , desses 

43% eram brancos, 5 % mulatos e 2 % pretos,  24% apresentavam HAS (Hipertensão 

arterial sistêmica ), 52% tabagistas e 32 % etilistas, a ocorrência de cárie teve relação 

com história de etilismo (p=0.044) ,e tabagismo pesado (p=0.8215), o que pode ser 

observado no teste de Fischer. A idade média dos pacientes da amostra foi de 58 

anos, em tratamento de câncer em estágio avançado (80%), com a localização mais 

frequente na orofaringe, laringe e cavidade oral.  

Dentre os tipos de câncer, 94% CEC (carcinoma espino celular), 2 % CBC 

malar (Carcinoma basocelular) esquerdo , 2 % linfoma nasal, 2 % outros,  conforme 

Gráfico 7.1, 17% dos pacientes sofreram cirurgia e 52 % fizeram tratamento adjuvante 

com quimioterapia, RT 3D e IMRT foram utilizadas em 90% e 10%. A dose média foi 

de 68 Gy. A maioria dos tumores estavam localizados na orofaringe 68%  e 19% na 

cavidade oral 
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Gráfico 7.1 - Tipos de câncer, entre os pacientes da pesquisa 

 

 

Fonte: O autor 

A QT foi combinada a RT em 64% da amostra, sendo um total de 32 pacientes 

que fizeram tratamento combinado e desses 18 pacientes apresentaram alterações 

no . Uma média de 2 RX foram realizados, sendo um inicial pré tratamento com 

radioterapia e um após o término do tratamento, porém com algum tempo após,  o 

delta T variou entre 2 a 26 meses para a realização do segundo exame de raio x 

panorâmico, dentre eles 15,56% fizeram a segunda tomada radiográfica 8 meses após 

o término do tratamento, 13,33%  4 meses após e 8,89% 5 meses após .O tempo 

médio para detectar qualquer alteração foi de 13 meses. Nenhuma alteração foi 

detectada antes de 6 meses, nas radiografias avaliadas, apesar de o estudo não ter 

uma sequência de tomadas radográficas. Futuras análises serão realizadas com 

pacientes com delta T maior, para que obtenhamos resultados mais esclarecedores. 

A alteração mais frequente do CMM foi cárie 12%, estudos científicos sugerem 

que o risco para o desenvolvimento da cárie de radiação estará presente por toda a 

vida dos pacientes após a radioterapia, seguido por esclerose óssea 10%,  e outras 

alterações em geral somaram 48%, outras alterações como alteração do canal, do 

trabeculado alveolar e osteopenia (<10%). Um caso de osteomelite foi detectado. 

Reabsorção óssea e outras alterações não tiveram relação com qualquer fator 

pesquisado. 

94,00%

2,00%

2,00% 2,00%

CEC

OUTROS

Linfoma nasal

CBC Malar esquerdo
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Classificamos os tumores e contabilizamos suas porcentagens, definindo os 

estágios de estadiamento clínico em que se encontra o tumor conforme a tabela 7.1 

a seguir : 

Tabela 7.1 - Classificação do Tumor 

 

 

 Fonte: O autor  

 Tx: Tumor provado pela presença de células neoplásicas mas 

não se sabe sua extensão. 

 T0: Nenhuma evidência de tumor primário. 

 Tis: Carcinoma in situ. 

 T-1:Tumor com menos de 3 cm no seu maior diâmetro porém 

bastante restrito. 

 T-2: Tumor com mais de 3 cm no maior diâmetro ou invadindo 

tecidos próximos causando comprometimento moderado. 

 T-3: Tumor de qualquer dimensão invadindo tecidos próximos 

causando sério comprometimento. 

 T-4: Tumor de qualquer tamanho invadindo e comprometendo 

órgãos vitais. 
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Pode se detectar que os pacientes encontravam se em estágio avançado do 

tumor, 80% da amostra em estágio avançado. Mensuramos também classificação 

linfonodos , conforme tabela 7.2 a seguir : 

 

 

Tabela 7.2 - Classificação dos linfonodos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor  

 

 Nx: Metástases linfonodais não identificadas. 

 N-0: Ausência de metástases linfonodais. 

 N-1: Metástases linfonodais leves. 

 N-2: Metástases para linfonodos moderadas. 

 N-3: Metástases para linfonodos graves. 

  

 

  



59 

 

Podemos analisar pela tabela que a maioria da amostra , havia metástase para 

linfonodos leves, moderadas e graves. 

 Mensuramos o estadiamento clínico conforme tabela 7.3 a seguir : 

 
Tabela 7.3 - Estadiamento Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor  

 

Tabela 7.4 - Doses de Radioterapia e Quimioterapia 

 

Fonte: O autor  
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Figura 7.1 - Reabsorção Radicular após RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor  
 

Figura 7.2 - Cárie de radiação após RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor  
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Figura 7.3 - Aumento do espaço pericementário após RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor  

 
 

 

Da amostra , pode se observar pelas estatísticas, mostradas na tabela 7.4, que 

29 pacientes realizaram tratamento conjunto com radioterapia e quimioterapia, sendo 

a média da dose de 271,14 e o desvio padrão de 256,112. Dentre as doses de 

radioterapia, dividimos em dose total,  dose máxima e dose média no complexo maxilo 

mandibular (CMM), e podemos avaliar que a dose máxima da radioterapia foi de 

6820cGy e o desvio padrão de 392,28cGy, a dose máxima no CMM de 5930cGy e o 

desvio padrão de 1414cGy, e a dose média no CMM 3628cGy e o desvio padrão de 

1609cGy, podendo observar que as doses no complexo maxilo mandibular não 

passaram de 70Gy, ou seja, a dose de tratamento de radioterapia, porém mesmo 

assim pode se notar alterações nas radiografias panorâmicas sendo elas a mais 

frequente, cárie de radiação que possui relação com o tabagismo e etilismo, e com 
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alterações das glândulas salivares, visto que a maioria da amostra se apresentou 

como afirmativo para os dois etilismo e tabagismo, seu uso frequente  diminui a saliva 

e o ph salivar , diminuindo a proteção do esmalte dentário pela saliva, tornando o meio 

bucal propício para a manifestação de cárie. 

Nas tabelas 7.5 e 7.6 a seguir, aplicou se o teste de Fischer e avaliou a relação 

entre as variáveis categóricas, foram usadas as variáveis sexo, idade, QT, dose QT, 

cirurgia, HAS, tabagismo, etilismo, dose RT, técnica de RT e sítio tumoral, usando 

sempre um nível de significância de 5% , e as variáveis que tiverem relevância foram 

etilismo e Técnica  de radioterapia IMRT. 
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Tabela 7.5 - Teste de Fischer (Etilismo) 

  

Fonte: O autor 

 

Tabela 7.6 - Teste de Fischer (Técnica IMRT) 

 

Fonte: O autor 

  

P=0.004 

P=0.04 



64 

 

A tabela 7.7 a seguir mostra os dados referentes a IMRT, onde houve 

resultados como, osteomielite na borda remanescente - região mandibular direita, 

osteomielite na região do 34 com sequestro ósseo, numa dose média no complexo 

maxilo mandibular de 4498,9 cGy e máxima no complexo maxilo mandibular de 4734,1 

cGy, sendo o ponto quente (local de maior intensidade de radiação, local onde foi 

aplicado a maior dose de radiação, avaliado no programa UNIQUE, através da 

tomografia de planejamento) nos incisivos inferiores, comparou se a localização do 

ponto quente na tomografia e comparou -se a região no raio x panorâmico onde pode 

observar as alterações.  Apresentou esclerose óssea na região de canino e pré - 

molar, trabeculado ósseo fechado, com doses média de 5928,9 cGY e dose máxima 

de 7240,9 cGy, sendo o ponto quente próximo ao canino e pré-molar esquerdo. Um 

caso de aspecto osteolítico em ângulo de mandíbula direito, com ponto quente 

localizado no ramo esquerdo, e doses média de 5158,3cGy e dose máxima de 7056,0 

cGy. Houve caso de cáries de radiação generalizada e atresia canal radicular, porém 

sem ponto quente no CMM, sendo a dose média de 2871,6cGy e dose máxima de 

7032,3 cGy Huber; Terezhalmy, 2003; Kielbassa et al., 2006), apresentaram que a 

destruição da cárie de radiação é observável com doses superiores a 30 Gy e é 

pronunciada quando os dentes recebem mais de  60 Gy.  As doses médias e máximas, 

puderam ser obtidas através do programa de planejamento de radioterapia, e assim, 

comparado a localização no raio x panorâmico, para que se pudesse fazer a 

correlação entre as localizações de alterações encontradas no raio x panorâmico e a 

correlação com as doses aplicadas nos locais. 

 

  



65 

 

Tabela 7.7 - Resultados dos da dos de dose e alterações 

 

DOSE 

TOTAL 

RTX 

DOSE 

MAX 

CMM 

DOSE 

MED 

CMM 

ALTERAÇÃO RX 

/AREA DE 

Tratamento? Ponto 

quente  

Alteração RX Carie  Escl

eros

e 

osse

a  

Out

ras 

alter

açõe

s  

Delta

Tmese

s 

6980CGY 6689,6 4891,8 RAMO DA 

MANDIBULA 

DIREITA  

Sem alteração 

significativa 

0 0 0 9 

7000CGY 7523,8 6035,9 NAO TEVE PONTO 

QUENTE NA 

MANDIBULA  

reabsorção 

alveolar inferior 

superior na 

maxila 

0 0 1 5 

7000CGY                       

7520,7 

                      

4106,3 

ANGULO DA 

MANDIBULA 

ESQUERDA  

Osteopenia. 

Diminuição da 

cortical basal 

0 0 1 8 

7000CGY                       

7373,5 

                      

6254,0 

Ramo mandíbula direita  Sem alteração 

significativa 

0 0 0 5 

6600CGY                       

6938,7 

                      

6154,2 

Mento  Alteraçãocabeça 

da mandibula 

esquerda, 

reabsorção. 

Diminuição da 

cortical basal. 

0 0 1 8 

7000CGY 7240,9 5928,9 Proximo canino e pre 

molar esquerdo.            

Esclerose óssea, 

sequestro, na 

região de canino 

e pre molar, 

trabeculado 

ósseo fechado  

0 1 1 4 

6996CGY 5848,5 3726,3 Nao tem ponto quente na 

mandíbula.                    

Esclerose óssea 

região do 48 , 

trabeculado 27, e 

38 

0 1 0 4 

 
 
 
 



66 

 

 

6996CGY 5848,5 3726,3 Nao tem ponto quente na 

mandíbula.                    

Esclerose óssea 

região do 48 , 

trabeculado 27, e 

38 precisa 

acompanhar mais 

uma pan daqui a 

três meses 

julho/2018 (av) 

0 1 0 4 

6500CGY                       

4734,1 

                      

4498,9 

Incisivos inferiores. osteomielite na 

borda 

remanescente - 

região mandibular 

Direita 

osteomielite na 

região do 34 com 

sequestro óssea       

0 0 1 4 

6700CGY                       

6869,5 

                      

6143,1 

Nao tem ponto quente na 

mandíbula.              

Reabsorção óssea 

do remanescente da 

cabeça mandíbula 

Direita e borda 

óssea mand Direita 

0 0 1 3 

 
 
 
 

 

6996CGY                       

7280,3 

                      

5566,5 

Direita região de pre  Sem alteração 

significativa 

0 0 0 4 

6996CGY                       

6257,6 

                      

3335,4 

Nao tem ponto quente na 

mandíbula  

Sem alteração 

significativa 

0 0 0 4 

6996CGY                       

6888,4 

                      

4796,3 

Ramo da mandíbula 

esquerdo              

osso cortical mais 

poroso 

0 0 1 3 

7000CGY                       

7032,3 

                      

2871,6 

Nao tem ponto quente  Caries de radiaçãp 

generalizada. 

Atresia canal 

radicular. 

1 0 1 4 

6480CGY                       

6315,5 

                      

2982,6 

Direita do angulo da 

mandíbula  

Sem alteração 

significativa 

0 0 0 6 
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6996CGY                       

5834,8 

                      

2475,6 

Nao tem ponto quente  Área de osteolise 

puntiforme em toda 

mandíbula 

0 0 1 15 

6950CGY                       

7056,0 

                      

5158,3 

Ramo esquerdo  Aspecto osteolítico  

em ângulo de 

mandíbula direito  

0 0 1 2 

7000CGY                       

7631,8 

                      

4822,8 

Ramo direito  Sem alteração 

significativa 

0 0 0 2 

7000CGY                       

7349,3 

                      

6192,0 

Ponto quente em toda a 

mandíbula  

Sem alterações  0 0 0 8 

 

 
Fonte: O autor  
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8 DISCUSSÃO 

 

O propósito do estudo em analisar imagens de radiografias panorâmicas de 

pacientes tratados com radioterapia, é correlacionar os achados nas radiografias 

panorâmicas com as doses recebidas nesses locais, com o intuito de quantificar essas 

doses e definir qual a quantidade de dose que ocasiona tal achado, sabendo se que, 

se os pacientes tratados com radioterapia recebem altas doses e apesar do controle, 

restrito da área indicada, ainda assim algumas estruturas podem ser atingidas, 

acarretando em inúmeras reações adversas (Sera et al., 2013).  

Sendo assim, devido a crescente aplicabilidade das radiações ionizantes, na 

RT,  existe a preocupação em medir as doses absorvidas dentro e em torno do tecido 

humano (ICRU,1999), sendo inviável a utilização de detectores físicos no interior do 

corpo, para realizar essas medições (Xu; Eckerman, 2010). O cirurgião dentista 

trabalha na rotina com as radiografias panorâmicas, segundo indicação do Guia de 

Prescrição radiográfico (ADA, 2012). Essas imagens estão a cada dia mais viáveis e 

com melhor qualidade técnica, além desses exame incidir baixa dose de irradação. 

Nossa pesquisa, colaborou em  analisar essas doses e detectar efeitos 

colaterais nos pacientes irradiados, através de análise antes e após de radiografias 

panorâmicas, o paciente antes de ser submetido a tratamento oncológico, passa por 

um acompanhamento odontológico e adequação do meio bucal para receber a 

radioterapia, para essa análise é realizada a radiografia panorâmica, realiza se toda 

a adequação bucal e após, o paciente é submetido a uma tomografia de planejamento, 

onde através de softwares, é realizado medições de quantidade de Gy para cada 

região e a tentativa de reduzir a radiação em estruturas adjacentes, a IMRT hoje é a 

mais usada, pois melhora a entrega de altas doses de radiação a um volume alvo, 

enquanto reduz a toxicidade nos tecidos adjacentes, porém exige maior tempo e 

dedicação da equipe durante o planejamento, controle de qualidade e otimização dos 

princípios 3D da RT moderna (Oliveira et al., 2014),  usando o sistema de 

planejamento do paciente a ser irradiado, medindo as doses irradiadas no complexo 

maxilo mandibular  e correlacionado essas doses ao achados em radiografias. Os 

achados em radiografia panorâmicas objeto desse estudo, são descritos na literatura 
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e merecem atenção de toda a equipe multidisciplinar que acompanha o tratamento 

dos pacientes oncológicos. 

A panorâmica é um exame de rotina no hospital para a adequação do paciente 

oncológico, para que o mesmo possa receber a radioterapia, é o mais simples  e 

barato para analisar os primeiros sinais dos efeitos colaterais,  tem  se recebido 

especial atenção tanto na área odontológica como na área médica,  entretanto, 

poucos estudos, tem se focado a investigação da correlação entre achados em 

panorâmicas e doses de radioterapia,  porém, como os pacientes chegam ao hospital 

em estágio bem avançado, como pode se ver no resultado do estudo, onde 80 % da 

amostra  de 50 pacientes estavam com câncer em estágio avançado, sendo o 

encontramos muitas dificuldades na obtenção dos resultados e na obtenção de um N 

amostral maior, pois ao longo do estudo, perdeu se muitos pacientes comprometidos 

pelo avanço da doença, o que provocou um Delta T baixo da amostra, não sendo 

possível uma devida demonstração de maior número de efeitos colaterais analisados 

nas panorâmicas. O envelhecimento da população junto com uma exposição 

prolongada a fatores cancerígenos e um baixo acompanhamento médico da 

população, ocasiona que os indivíduos quando chegam ao hospital para tratamento 

encontram se em estágio avançado, tendo maior prevalências desses tipos de câncer 

em homens de meia idade tabagistas e com higiene oral precária, mais uma ressalva, 

baixo acompanhamento da população com atenção odontológica, o que poderia 

auxiliar no diagnóstico desses tipo de câncer precocemente (Sera et al., 2013). 

Dos resultados apresentados, mais de 86% da amostra era do sexo masculino, 

o câncer de cabeça e pescoço tem prevalência em homens de meia idade tabagistas 

e com higiene oral precária (Sera et al., 2013), sendo 52% tabagistas e 24% etilistas, 

ambos tem sido constantemente associados com um aumento do risco de CCP, 

principalmente com câncer localizado em laringe e assoalho de boca, o que se pode 

observar na pesquisa, apresentando 24% de câncer localizado na orofaringe, 44% na 

hipofaringe e laringe, e 16% na cavidade oral. A idade média dos pacientes era 58 

anos, e os tipo de câncer CEC com 94%,  com tratamento de radioterapia de dose de 

68Gy, e delta T de análise variou de 2 a 26 meses, sendo que os indivíduos podem 

desenvolver efeitos além do período de tempo do estudo, portanto esses dados 

ofereceram informações parciais sobre a incidência desses efeitos, uma análise de 

tempo -a- evento estimou a mediana do tempo em que as mudanças se tornaram 
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radiograficamente visíveis por aproximadamente dois anos e meio após a 

radioterapia, segundo Chan (2012). Cárie de radiação foi a alteração mais encontrada 

12 %, vale ressaltar que a mesma já tem indícios quando numa dose de 30 Gy, e 

associado ao etilismo, que piora o pH e a viscosidade da saliva, tornando o meio mais 

propício. A radiação, quando aplicada em doses entre 40 e 65 Gy, provoca uma 

reação inflamatória degenerativa, especialmente das células serosas acenares das 

glândulas salivares. Nesse trabalho não foi realizado exame específico para 

constatação de xerostomia. Além disso, a ansiedade e depressão, muitas vezes 

presentes nesses pacientes favorecem o aparecimento da xerostomia (Rankin et al., 

2008). 

Dentre alguns efeitos colaterais podemos citar um caso de osteomielite,  com 

sequestro ósseo, onde a dose média de RT foi de  4498,9 cGy,  esclerose óssea com 

dose média de 5928,9 cGy, aspecto osteolítico com dose média de 5158,9cGy,  e 

cáries de radiação generalizada e atrofia radicular, com dose média 2871,6cGy, essa 

pesquisa é uma das primeiras a documentar e carcterizar alterações ósseas do CMM 

que ocorrem na imagem panorâmica após a radioterapia de cabeça e pescoço, pode 

se observar no estudo que a cárie de radiação foi a alteração mais comum seguida 

de esclerose óssea, isso devido a cárie de radiação ter indícios com doses de 

radioterapia a partir de 30cGy, e a esclerose óssea é provavelmente devido a fibrose 

induzida pela radiação de todo o ligamento periodontal, sendo possível observar no 

raio x panorâmico uma densidade óssea aumentada (Chan, 2012). De acordo com 

Thorn et al. (2000), 74% dos casos ocorrem nos primeiros três anos após a 

radioterapia, com maior frequência em pacientes que receberam doses superiores a 

60 Gy.  

Dentre os dados coletados na pesquisa a correlação desses pode ser avaliado 

que o etilismo tem suma importância no aumento dos efeitos colaterais encontrados 

nas análises das radiografias panorâmicas dos pacientes tratados com radioterapia, 

porém apesar de um grande número da amostra ter se apresentado com tratamento 

adjuvante com quimioterapia a mesma não surtiu efeito nos achados radográficos. Já 

a IMRT comprovou ser um dos avanços mais relevantes da RT, pois reduziu muito os 

efeitos encontrados, nesse trabalho,  o que mostra que ela reduz a toxicidade dos 

tecidos adjacentes saudáveis, como relata Oliveira et al. (2014), e como podemos 

verificar na tabela 7.7, onde foi relatado pacientes que tiveram ponto quente (Ponto 
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de maior dose da terapia, localizado através do programa de planejamento de 

radioterapia, através da tomografia de planejamento) na região do CMM e ao analisar 

as panorâmicas não foi encontrado nenhum alteração significativa, onde na análise 

foi observado ponto quente em toda a mandíbula, com dose máxima de 7349,3 cGy 

e média de 6192cGy, porém sem alterações. Apesar de terem sido detectados por 

ambos os observadores 5 casos de esclerose óssea,  uma das razões em que o 

número possa ter sido baixo, talvez seja, pelo motivo de sombras anatômicas 

inerentes a imagens panorâmicas, pode se ter regiões desfocadas de esclerose, 

assim os observadores podem não ter analisados ligeiros aumentos na radiopacidade 

e diminuição da radioluscência nas radiografias, sendo também a resolução das 

imagens panorâmicas inadequadas para detectar mudanças sutis, segundo Chan 

(2012), devido a dificuldade em realizá-las muitas das vezes por conta de 

mandilectomia ou por dificuldades de aberta de boca após a radioterapia. 

O tempo mediano para detecção de alteraçõeses nas radiografias foi de 13 

meses (6-36) e nenhuma alteração foi detectada antes de 6 meses. Apesar de o foco 

desse estudo ser as alterações no CMM, após RT, uma investigação estatística 

adicional não foi realizada devido ao pequeno número de casos identificados de cada 

item encontrado. Porém, a radioterapia causa danos a todos os componentes do CMM  

e pode contribuir para o desenvolvimento de outras alterações, como aumento 

precoce induzido pela radiação na função osteoclástica após baixas doses de 

radiação no esqueleto maduro pode ser responsável pelas alterações ósseas 

reabsortivas (Kondo et al., 2009). A esclerose óssea pode seguir a reabsorção 

induzida pela radiação, pois a reabsorção osteoclástica libera fatores estimuladores 

osteoblásticos da matriz óssea para aumentar a diferenciação osteoblástica e a 

formação óssea (Kular et al., 2012). 

A alteração mais frequente do CMM foi cárie 12%, estudos científicos sugerem 

que o risco para o desenvolvimento da cárie de radiação estará presente por toda a 

vida dos pacientes após a radioterapia. Com base nesse risco contínuo, a incidência 

da cárie de radiação encontrada nos estudos acima citados pode ter sido 

subestimada, já que o tempo de acompanhamento desses pacientes foi curto 

(Kielbassa et al., 2006), seguido por esclerose óssea 10%,  a infecção bacteriana é 

apontada como principal causa dessa doença, mas sabe se que qualquer estado 

debilitante, como doenças sistêmicas crônicas, estados de imunossupressão, 



73 

 

desordens associadas com diminuição da vascularização óssea, uso de tabaco, 

drogas intravenosas e alcoolismo representam fatores predisponentes para essa 

condição (Penna et al., 2004; Hino et al., 2005) e outras alterações em geral somaram 

48%, outras alterações como alteração do canal, do trabeculado alveolar e osteopenia 

(<10%). Um caso de osteomelite foi detectado. Reabsorção óssea e outras alterações 

não tiveram relação com qualquer fator pesquisado. 

Cabe ressaltar, que os valores apresentados no estudo comprovaram a 

hipótese, de ser possível detectar nas imagens panorâmicas após IMRT alterações 

na aparência dos ossos , sendo elas esclerose óssea, osteomielite, entre outras , 

incluindo cáries de radiação, onde pode se observar aparecimento em pacientes que 

receberam doses maior ou igual a 30 Gy, e a IMRT se mostrou como sendo o 

tratamento mais indicado para esses casos, pois reduziu consideravelmente os efeitos 

encontrados nas panorâmicas. Como a literatura ainda está com poucos estudos 

relacionados a esse tipo de busca e não tem grande série de casos para comparação, 

uma investigação mais aprofundada, usando um N amostral maior e talvez até mesmo 

o uso de tomografias computadorizadas sobrepostas, feita em pontos de tempo 

definidos com intervalos de acompanhamentos pré definidos, seja mais um estudo a 

ser realizado, realizando um esboço da distribuição mais detalhada das doses na 

maxila e mandíbula da IMRT, pode auxiliar na clínica para mapear áreas de alterações 

ósseas. Os oncologistas também podem usar esses dados para elaborar planos de 

tratamento que limitem ainda mais a dose e o local a ser administrado, podendo 

minimizar ainda mais os efeitos nas estruturas adjacentes e no complexo maxilo 

mandibular. 

A partir dos resultados obtidos observou se que a radioterapia pode provocar 

alterações significativas na estrutura do CMM,  ademais da região própria ao tumor,  

e os médicos oncologistas juntamente com dentistas devem se apoiar na detecção e 

abordagem dessas sequelas e acompanhamento dos seus tratamentos e prevenções, 

sendo necessário que os profissionais de odontologia orientem e façam as devidas 

intervenções para proporcionar melhores condições aos pacientes em tratamento de 

radioterapia de cabeça e pescoço. Porém o acompamento desses pacientes tornam 

se um desafio, visto que, esses desenvolvem consequências diversificadas, delegado 

grau de severidade, que surgem tanto durante, como após o término do tratamento. 
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A partir dos resultados obtidos observou se que a radioterapia pode provocar 

alterações significativas na estrutura do complexo maxilo mandibular,  ademais da 

região própria ao tumor,  e os médicos oncologistas juntamente com dentistas devem 

se apoiar na detecção e abordagem dessas sequelas e acompanhamento dos seus 

tratamentos e prevenções, sendo necessário que os profissionais de odontologia 

orientem e façam as devidas intervenções para proporcionar melhores condições aos 

pacientes em tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

As alterações ósseas decorrentes da radioterapia, podem ser encontrados nas 

panorâmicas. 

 

Houve correlação entre etilismo e tabagismo.  

 

Houve ocorrência de cárie de radiação. 

 

A IMRT se mostrou a melhor indicação de tratamento quando comparada a RT,  

pois reduziu muito os efeitos encontrados nas radiografias, o que mostrou sua baixa 

toxicidade nos tecidos adjacentes saudáveis.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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