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“If you limit your choices
only to what seems possible or

reasonable, you disconnect
yourself from what you truly

want, and all that is left is
compromise”.
Robert Fritz

Ïn order to prognosticate
correctly who will recover and

who will die, in whom that
days will be long, in whom

short, one must know all the
symptoms, and must weight

their relative value”.
Hipócrites (460-37- a.C.)
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RESUMO

A avaliação da presença de destruição óssea provocada por neoplasias malignas de

boca e orofaringe é um fator de fundamental importância no estabelecimento da

terapêutica adequada para o caso, como também, para a determinação do

prognóstico do paciente. O presente estudo teve por objetivo determinar os aspectos

clínicos (localização, forma de apresentação e estadiamento) que podem estar

associadas com o potencial de infiltração do osso subjacente a lesão, como também

determinar a sensibilidade e especificidade do exame físico. A população de estudo

consistio de vinte e cinco pacientes (17 homens e 8 mulheres, média de idade de

57,88 anos) portadores de neoplasias malignas de boca e orofaringe atendidos no

Ambulatório de Semiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São

Paulo – campus São Paulo, no período de agosto de 2003 a agosto de 2004, os

quais foram submetidos ao exame clínico e a tomografia computadorizada (TC). A

TC foi considerada o padrão ouro para a avaliação da presença de destruição

óssea. Foi observada a presença de infiltração neoplásica para o tecido ósseo

adjacente em 68% dos casos (17 pacientes). O exame físico dos pacientes revelou

uma sensibilidade de 80% e especificidade de 87,50% na análise de

comprometimento do osso, além de uma acurácia de 84%. As lesões que se

apresentavam clinicamente como uma úlcera do tipo infiltrativa e lesões do tipo

nodulares, não ulceradas, foram as que apresentaram maior potencial de infiltrar-se

para o osso, 68,75% e 100% respectivamente. A localização do tumor em

determinados sítios, também influenciou diretamente na presença de invasão óssea,



principalmente lesões localizadas em região de gengiva, trígono retromolar, palato

duro e orofaringe. O estadiamento das lesões revelou relação existente entre o

tamanho do tumor e a presença de metástases à distância com a presença de

infiltração da neoplasia para o tecido ósseo. Concluindo, observou-se que a

identificação de determinados parâmetros clínicos como localização, forma de

apresentação clinica, tamanho da lesão e a presença de metástases à distância,

associado a um criterioso exame físico regional podem servir como valiosas

ferramentas para a análise de envolvimento ósseo por neoplasias malignas de boca

e orofaringe.

Palavras-Chave: Neoplasia maligna; Boca; Orofaringe; Exame clínico; Tomografia
computadorizada



Albuquerque MAP. Clinical and computed tomography correlation in the assessment
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ABSTRACT

The assessment of bone destruction by oral and oropharynx malignant neoplasms is

a critical factor in the therapeutic planning and to determine the patient prognostic.

The aim of this study was to determine the clinical aspects (localization, clinical

manifestation and stage) that can be associated with the potential of bone infiltration,

and also determine the physical exam sensibility and specificity. The study population

consisted of twenty five patients (17 men and 8 women, mean age 57.88 years-old),

with malignant neoplasms of the mouth and oropharynx, of the Stomatology Clinic of

the College of Dentistry at the Sao Paulo University - campus Sao Paulo, in the

period of august 2003 to august 2004, who were submitted to a clinical and

computed tomography (CT) examinations. CT was considered the gold standard to

evaluate the presence of bone involvement. The presence of bone destruction by the

tumor was observed in 68% of the cases (17 patients). The physical examination of

the patients revealed 82% of sensibility, 87.50% of specificity, and 84% of accuracy

in the assessment of bone invasion by these diseases. The lesions that were clinical

considered to be infiltrative ulcer and nodular lesions, non-ulcerated, presented the

highest potential to cause bone destruction, 68.75% and 100% respectively. The

tumor localization in specific sites also influenced the presence of bone invasion,

meanly with the lesions localized in the gingival, retromolar trigone, hard palate and

oropharynx. The stage of the lesions revealed a relation between the size and the

presence of distant metastasis, with the presence of invasion by the neoplasm. In

conclusion, it was determined that the identification of some clinical parameters such



localization, clinical presentation, lesion size and the presence of distant metastasis,

associated with a perceptive regional physical exam must be use as a value tool is

the assessment of bone destruction by oral and oropharynx malignant neoplasms.

Key-Words: Malignant neoplasm; Mouth; Oropharynx, Physical exam, Computed
tomography
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1 INTRODUÇÃO

O dicionário Aurélio da língua Portuguesa define a palavra câncer como:

[do latim cancer, ‘caranguejo’] Substantivo masculino 1. Astronomia. A quarta

constelação do zodíaco, situada no hemisfério norte, a 8,25 h de ascensão reta e

200 de declinação norte. 2. Astrologia. O quarto signo do zodíaco, relativo aos que

nascem entre 21 de junho a 22 de julho. 3. Botânica. Tumor que pode surgir em

qualquer parte de um vegetal, em virtude de uma proliferação de células

meristemáticas, e causado, não raro, por infecção bacteriana. 4. Patologia.

Designação genérica de qualquer tumor maligno [q. v.]; blastoma maligno,

neoplasma maligno.

O estudo das neoplasias malignas de boca, orofaringe e estruturas anexas

é de fundamental importância na odontologia, uma vez que o cirurgião-dentista

desempenha um papel relevante tanto no diagnostico como no planejamento

terapêutico e reabilitação dos pacientes acometidos. Embora estas alterações não

representem o universo das doenças observadas, com freqüência, pelos cirurgiões-

dentistas, são de grande significado clínico, pois podem pôr em risco a saúde e a

longevidade do paciente. O diagnóstico precoce é decisivo na conduta terapêutica a

ser seguida e na morbidade do paciente.

As neoplasias malignas da boca constituem aproximadamente 5% de todos

os tumores malignos do corpo (KALAVREZOS et al., 1996). Os cânceres primários

da boca, orofaringe e estruturas anexas (seios maxilares e glândulas salivares

maiores) podem ser: carcinomas (principalmente o epidermóide), adenocarcinomas,
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sarcomas e linfomas. Os carcinomas manifestam-se clinicamente como uma

ulceração da mucosa afetada; em contrapartida, os adenocarcinomas, sarcomas e

linfomas manifestam-se inicialmente como um aumento de volume indolor,

ulcerando-se somente nos estágios mais avançados da doença (EISELE et al.,

1994).

Com relação à etiologia destas doenças malignas, observa-se que na

maioria das situações a exposição a múltiplos tipos de agentes carcinogênicos, de

maneira concorrente ou seqüencial, seja responsável pelo seu desenvolvimento.

Dentre os carcinógenos mais conhecidos temos: radiação ionizante (em especial a

ultravioleta), tabaco, álcool, infecções virais e bacterianas, dieta, fatores genéticos e

imunodeficiência.

O prognóstico dos cânceres da região maxilo-facial é influenciado por

inúmeros fatores, dentre eles: grau de diferenciação celular, tamanho, localização,

presença de infiltração para o tecido ósseo, presença de linfonodos cervicais

metastáticos, metástases à distância, resposta imune, idade, gênero e padrão sócio-

econômico do paciente.

A invasão precoce do osso adjacente é de extrema importância quando o

tratamento é considerado, apresentando grave repercussão na morbidade e

prognóstico do caso. A inabilidade na detecção de invasão óssea pelo tumor pode

levar a uma terapêutica inadequada, como uma ressecção do tecido ósseo

insuficiente, resultando em uma recorrência local, progressão da doença e o

potencial de ocorrer metástases à distância. Por outro lado uma sobre-estimação

desta invasão pode levar a tratamentos desnecessários, dificultando a reabilitação

pós-cirúrgica do paciente e promovendo complicações funcionais e estéticas para o

mesmo.  A incidência de invasão óssea por carcinomas epidermóides difere entre os
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estudos, variando entre 12 a 88%, e sendo influenciada diretamente pelo tamanho

do tumor primário e pela proximidade da lesão com o osso.

Uma avaliação pré-operatória precisa quanto à infiltração de neoplasias

malignas de boca e orofaringe para o osso adjacente é extremamente importante na

escolha apropriada do tipo de tratamento que será realizado. Vários métodos têm

sido utilizados para esta análise, dentre eles: o exame clínico, a radiografia

convencional (principalmente a radiografia panorâmica), tomografia

computadorizada, cintilografia óssea, ultra-sonografia e a imagem por ressonância

magnética.

Embora somente o exame histológico continue sendo a única forma

definitiva para avaliar a presença de infiltração neoplásica para o osso, a associação

do exame clínico (anamnese e exame físico) com exames complementares por

imagem como tomografia computadorizada, parece ser o mecanismo mais preciso

na avaliação deste comprometimento ósseo por esta doença.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Segundo Stedman (2000) câncer é “um termo geral freqüentemente usado

para indicar qualquer de vários tipos de neoplasias malignas, a maioria das quais

invadem os tecidos adjacentes, podendo lançar metástases para vários locais, e é

provável que reapareçam após tentativa de ressecção, causando a morte do

paciente se não forem adequadamente tratadas”.

De acordo com a União Internacional Contra o Câncer (1999) – UICC,

câncer é um conjunto de mais de 200 doenças distintas, com múltiplas histórias e

causas, bem como diferentes formas de manifestação e tratamento. Sua

denominação genérica deve-se à comparação desta doença com as patas de um

caranguejo, infiltrando órgãos ou tecidos a partir de um corpo inicial (o tumor

principal),

Evidências indicam que os cânceres não são doenças novas, e existem há

milhares de anos. Restos de fósseis de dinossauros, que habitaram o planeta há

mais de 60 milhões de anos, exibem lesões compatíveis com o diagnóstico de

câncer. Os primeiros desenhos ou escritas de muitas civilizações primitivas têm

fornecido descrição do câncer. Cânceres ósseos e de bexiga urinária foram

diagnosticados em múmias egípcias com mais de 2000 anos. As obras de Hipócrites

continham descrições e recomendações de procedimentos terapêuticos para o

câncer (UICC, 1999).
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2.1  Epidemiologia do câncer de boca e orofaringe

A Organización Panamericana de la Salud (1973) definiu a epidemiologia

como “o estudo dos fatores que determinam a freqüência e a distribuição das

doenças em uma dada população”.

Câncer de boca e orofaringe é uma determinação genérica utilizada para

referência a qualquer lesão maligna primitiva dessa região anatômica. Na verdade a

neoplasia maligna mais comum é aquela que se origina do epitélio de revestimento

oral, e isso é facilmente explicado quando conhecemos as causas dos riscos

envolvidos na gênese desses tumores, e verificamos que este epitélio de

revestimento é a estrutura mais exposta à ação desses riscos (RAPOPORT, 1997).

Os aspectos relacionados com a distribuição do câncer de boca e orofaringe

quanto aos grupos populacionais afetados, de acordo com a sua região, raça,

gênero e idade, são mecanismos que merecem atenção especial na descrição desta

doença, assim como o detalhamento do tipo de câncer que mais acomete estes

sítios e os eventuais fatores desencadeantes desta enfermidade.

2.1.1  Incidência do câncer de boca e orofaringe

A incidência de uma doença é definida como o número de casos novos que

surgem em uma certa população em uma dada unidade de tempo, expressa como

taxa (números de casos por 100.000 habitantes por ano).
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Segundo Neville et al. (2004) um em cada três americanos vivos

atualmente, deverá desenvolver alguma lesão maligna em algum ponto do seu

organismo. Durante o ano de 2000, mais de 1.220.000 pessoas nos EUA

desenvolveram pelo menos uma malignidade, além do mesmo número com câncer

de pele não-melanoma. Embora 54% dos indivíduos afetados atualmente

sobrevivam a sua doença, nos Estados Unidos o câncer causa 552.200 mortes a

cada ano e soma mais de 20% de todas as mortes registradas.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou para o ano de

2003 um total de 402.190 novos casos de câncer em toda a população brasileira

(BRASIL, s.d.). Se de acordo com o senso realizado em 2001 pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística - IBGE (BRASIL, 2000) a população total do Brasil é de

169.799.170 milhões de habitantes, temos que para o ano de 2003, cerca de 0,23%

da população brasileira desenvolveu algum tipo de neoplasia maligna. Segundo os

Indicadores de Dados Básicos de 2003 (IDB) do Ministério da Saúde, para o ano de

2003, observou-se que as neoplasias malignas foram responsáveis por 15,18% das

causas de mortalidade, perdendo apenas para doenças do aparelho circulatório

(31,91%) (BRASIL, 2003).

O Instituto Nacional de Câncer no ano de 2003 realizou uma estimativa

sobre o número de novos casos de câncer no Brasil com relação à localização

primária destas lesões, conforme segue a Tabela 2.1.
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Tabela 2.1 - Número de Casos novos com relação à localização primária do câncer

Localização Primária Número de Casos Novos para o Ano de 2003*

Pele não Melanoma 82115

Mama Feminina 41610

Traquéia, Brônquio e Pulmão 22785

Estômago 20640

Próstata 35240

Colo de Útero 16480

Cólon e Reto 20075

Esôfago 8895

Leucemias 7380

Cavidade Oral 10635

Pele Melanoma 4370

Outras Localizações 132625

*valores brutos e estimados Brasil consolidado.

 Com base nestes dados fornecidos pelo INCA (BRASIL, 2004) temos que o

câncer de boca é o oitavo mais comum dentre todas as neoplasias malignas do

corpo. Podemos observar, ainda, a existência de uma variância da incidência do

câncer de boca com relação ao gênero. Observa-se que o câncer de boca é o sexto

mais comum no gênero masculino, correspondendo a 13,25% de todos os cânceres,

e a sétima neoplasia maligna mais comumente observada no gênero feminino,

correspondendo a 5,42% de todas as malignidades.

Esta incidência tende a variar de sobremaneira dependendo da população

que está sendo estudada e de acordo com os hábitos e costumes empregados por

este grupo. Por exemplo, na Índia é sabido que o hábito de mascar betel (uma
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mistura de tabaco, lima e betel, enrolados em folha) e o fumo invertido são os

responsáveis pela alta incidência do câncer oral, comprometendo principalmente a

mucosa bucal, a região anterior da língua e o palato. Esse costume é tão freqüente

na Índia que 33% de todos os tumores observados neste país são localizados na

região de cabeça e pescoço (UICC, 1999), sendo que o carcinoma epidermóide de

boca é o mais comum entre os homens e o terceiro mais freqüente nas mulheres

(LYPE et al., 2004).

Da mesma forma a incidência do câncer bucal é duas vezes mais freqüente

em pacientes da zona rural do que pessoas que vivem na zona urbana. Isso se deve

ao alto número de câncer de lábio inferior observado nos trabalhadores rurais, que,

por trabalharem mais ao ar livre, ficam mais expostos aos raios solares.

(PINDBORG, 1981).

De forma geral observamos que existe uma maior predisposição para o

gênero masculino numa proporção de 3:1. Esta distribuição, entretanto, vem

diminuindo nas últimas décadas principalmente pela mudança dos hábitos

praticados pelas mulheres, dentre eles o maior consumo de álcool e cigarro. No

estudo realizado por Albuquerque, Albuquerque e Teixeira Neto (2003) foi observado

que a razão entre homens/mulheres foi de somente 1,3, evidenciando a diminuição

significativa desta relação.

Comparações entre diferentes grupos étnicos que vivem no mesmo país ou

região revelam variações substanciais na incidência e na mortalidade do câncer de

cabeça e pescoço. A variação de acordo com o grupo étnico é observada em vários

contextos, embora a sua interpretação não seja simples e direta. Grupos étnicos

diferem não apenas no seu background genético, mas também em estilo de vida e

no grau de miscigenação com outras etnias. Muitas vezes a etnicidade está
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fortemente relacionada com a classe social, a qual, por si só, está ligada a incidência

do câncer (UICC, 1999).

Nos EUA a taxa de incidência de câncer de boca em pacientes leucodermas

é maior do que em pacientes melanodermas, e segundo Pindborg (1981) isso pode

ser explicado pela incidência extremamente baixa de câncer de lábio em pacientes

negros.

A idade é um dos fatores determinantes mais importantes do risco de se

desenvolver uma neoplasia maligna. A interpretação que se dá à relação entre idade

e incidência de câncer é a de que a idade representa o efeito cumulativo da

exposição a múltiplos carcinógenos durante todo o segmento da vida (UICC, 1999).

Tem-se reportado que pacientes acima de quarenta anos de idade apresentam um

maior potencial para desenvolver esta doença do que indivíduos mais jovens. No

nosso estudo de pacientes com câncer de boca e orofaringe Albuquerque,

Albuquerque e Teixeira Neto (2003), observamos que 93,08% dos pacientes

avaliados tinham idade superior a 40 anos.

O desenvolvimento desta doença, entretanto, em pacientes jovens tem sido

relatado com uma incidência variando de 0,4 a 5,5% (LYPE et al., 2004). Segundo

Rapoport (1997) os pacientes que apresentam o desenvolvimento de um carcinoma

epidermóide em fases mais precoces da vida geralmente apresentam um pior

prognóstico, levando a um desenvolvimento mais agressivo, apresentando alta taxa

de mortalidade e recorrência loco-regional. Será, ainda, um indicador de piora de

prognóstico destas lesões em pacientes jovens, quando se faz ausente os fatores

desencadeantes, como o fumo e o álcool, devendo-se considerar outros fatores

etiológicos como responsáveis pelo aparecimento do câncer, tais como:
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imunodeficiência, fatores genéticos e dietéticos e infecções virais (LYPE et al.,

2004).

2.1.2  Tipos de câncer de boca e orofaringe

As neoplasias malignas de boca e orofaringe constituem aproximadamente

5% de todos os tumores malignos do corpo (KALAVREZOS et al., 1996). Em estudo

realizado por Albuquerque, Albuquerque e Teixeira Neto (2003) foram analisados

132.542 pacientes no Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, na cidade de

Fortaleza, no período compreendido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2002. Foi

observado que 0,15% destes pacientes eram portadores de algum tipo de neoplasia

maligna da região de boca ou orofaringe. Com relação à distribuição

anatomopatológica do tipo de câncer desenvolvido nestas regiões, observamos que

86,17% eram representados por carcinomas epidermóides, 5,31% por carcinomas

mucoepidermóides, 2,65% por carcinomas verrucosos, 2,12% por carcinomas baso-

celulares e 3,75% por outros tipos histológicos.

Em outro estudo realizado por Rapoport (1997) no serviço de Cirurgia de

Cabeça e Pescoço do Hospital Heliópolis (São Paulo) foram examinados 828

pacientes com lesões malignas de boca no período compreendido entre 1980 e

1990. A distribuição dos pacientes segundo o tipo de neoplasia presente foi: 92,6%

eram carcinomas epidermóides, 1,6% carcinomas mucoepidermóides, 1,5%

sarcomas, 1,3% carcinomas adenóide císticos, 0,7% carcinomas verrucosos, 0,7%
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eram linfomas, 0,2% melanomas e 1,1% representado por outras variedades

histológicas.

Considerando-se que 85 a 95% dos cânceres bucais é representado pelo

carcinoma epidermóide, o aspecto clínico do câncer bucal assume a expressão

clínica deste tumor. É uma alteração de caráter agressivo e geralmente se expande

invadindo os tecido adjacentes e canais linfáticos, produzindo metástases à

distância. Podem surgir em qualquer lugar da boca, incluindo, lábio inferior, língua,

assoalho bucal, gengiva, palato duro e mole, região de tonsilas, lábio superior,

mucosa jugal e úvula, podendo se estender infiltrando-se para a mandíbula e maxila

(PEREIRA et al., 2001).

2.2  Etiologia do câncer de boca e orofaringe

O termo carcinogênese é usado para descrever a cascata de eventos que

ocorre na conversão de uma célula normal em um câncer. Atualmente é visualizado

como um processo de múltiplos estágios seqüenciais, como segue: 1)iniciação;

2)crescimento; 3)promoção; 4)conversão; 5)propagação; e 6)progressão, que é

composta pelo processo de invasão e metástase (RAPOPORT, 1997).

Na maioria das situações, parece altamente provável que exposições a

múltiplos tipos de agentes carcinogênicos, de maneira concorrente ou seqüencial,

sejam responsáveis pelo desenvolvimento desta patologia (UICC, 1999). Os fatores

desencadeantes mais relatados são o tabaco, o álcool, infecções bacterianas e
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virais, dieta, desnutrição, anemia por deficiência de ferro e imunodeficiência. Assim

se segue:

2.2.1  Tabaco

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a

principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que um terço da

população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas (entre as quais

200 milhões de mulheres), sejam fumantes. Pesquisas comprovam que

aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população

feminina no mundo fumam. Enquanto nos países em desenvolvimento os fumantes

constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina, nos países

desenvolvidos a participação das mulheres mais do que triplica: 42% dos homens e

24% das mulheres têm o hábito de fumar (BRASIL, s.d.).

O tabaco pode ser usado de diversas maneiras de acordo com sua forma de

apresentação: inalado (cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha); aspirado

(rapé); mascado (fumo-de-rolo), porém sob todas as formas ele é maléfico à saúde.

No período de consumo destes produtos são introduzidas no organismo mais de

4.700 substâncias tóxicas, e dentre elas destacam-se a nicotina, que é uma droga

psicoativa, levando o fumante à dependência química; o monóxido de carbono (o

mesmo gás venenoso que sai do escapamento de automóveis), que provoca

doenças cardiovasculares/pulmonares; e o alcatrão, que é altamente cancerígeno

(constituído por aproximadamente 48 substâncias pré-cancerígenas, entre elas
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arsênico, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo, além de resíduos de agrotóxicos e

substâncias radioativas) (BRASIL, 1996).

Estudos têm demonstrado a forte correlação existente entre o câncer de

boca e orofaringe com o uso crônico do tabaco. Em estudo realizado por

Albuquerque, Albuquerque e Teixeira Neto (2003) foi observado que quase 76,59%

dos pacientes com esta doença eram tabagistas crônicos. Segundo Neville et al.

(2004) o risco de câncer é dose dependente e está relacionado com o tipo de fumo

que se faz uso, sendo que o charuto e o cachimbo acarretam em um risco maior do

que o cigarro. A prática do fumo invertido, popular em algumas culturas da Índia e da

América do Sul, aumenta consideravelmente o risco de se desenvolver um câncer,

principalmente na região de palato (NEVILLE et al., 2004).

2.2.2  Álcool

O consumo da bebida alcoólica atua tanto como fator local, facilitando a

penetração de substancias carcinogênicas, quanto sistêmica, por conduzir a

desnutrição e a depressão do sistema imunológico (RAPOPORT, 1997).  O álcool

possui um efeito sinergístico sobre os risco de câncer. O uso abusivo do fumo ou

álcool aumenta de 2 a 3 vezes o risco de câncer; no entanto, quando combinados,

podem aumentar em 15 vezes a incidência do câncer (risco relativo = 15). Nos

Estados Unidos a associação de fumo e álcool é responsável por aproximadamente

95% das neoplasias de cabeça e pescoço (UICC, 1999).
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Em um estudo realizado por Albuquerque, Albuquerque e Teixeira Neto em

2003 na cidade de Fortaleza, os autores avaliaram a distribuição dos pacientes com

câncer de boca e orofaringe que faziam o uso de álcool e tabaco. Foi observado:

76,59% (144 pacientes) eram tabagistas crônicos; 31,38% (59 pacientes) eram

etilistas crônicos; e 21,27% (40 casos) dos pacientes eram usuários crônicos de

álcool e tabaco.

2.2.3  Radiações Ionizantes

Embora seja bem conhecido que radiações ionizantes podem induzir câncer

em virtualmente todos os órgãos, é provável que a proporção de todos os cânceres

atribuíveis à radiação seja baixa, da ordem de 2 a 3%. As principais fontes de

radiação são as naturais oriundas dos raios cósmicos, radiações do solo, materiais

de construção e irradiação para fins diagnósticos (UICC, 1999).

Na região de boca o câncer mais freqüente, que está relacionado com a

radiação ultra-violeta natural proveniente do sol, é o de lábio inferior. Pessoas que

trabalham ao ar livre, principalmente os agricultores e pescadores, apresentam taxas

mais altas de carcinomas epidermóides nesta região (TOMMASI; GARRAFA, 1980).

Em decorrência da destruição da camada de ozônio, os raios UV-B, que

estão intrinsecamente relacionados ao surgimento do câncer de pele, têm

aumentado progressivamente sua incidência sobre a terra. Da mesma forma, tem

ocorrido um aumento da incidência dos raios UV-C, que são potencialmente mais

carcinogênicos do que os raios UV-B. Por sua vez, os raios UV-A independem desta
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camada, e causam câncer de pele em quem se expõe a eles em horários de alta

incidência, continuamente e ao longo de muitos anos. As pessoas de peles claras

que vivem em locais de alta incidência de luz solar são as que apresentam maior

risco. Como mais de 50% da população brasileira têm pele clara e se expõem ao sol

muito e descuidadamente, seja por trabalho, seja por lazer, e o país situa-se

geograficamente numa zona de alta incidência de raios ultra-violeta, nada mais

previsível e explicável do que a alta ocorrência do câncer de pele entre nós.

(BRASIL, s.d.).

Outros fatores que podem estar relacionados com o desenvolvimento de

neoplasias malignas na região da cabeça e pescoço podem ser: hábitos

ocupacionais (exposição a agentes carcinógenos da indústria de níquel, madeira e

álcool isopropílico, relacionados com o câncer dos seios paranasais), dieta (também

relacionada com o uso de agrotóxicos nos alimentos), deficiência crônica de ferro

(síndrome de Plummer-Vinson: tumores no esôfago superior), infecções virais (vírus

Epstein-Barr, HPV, HBV, HTLV) e bacterianas, fatores genéticos e imunodeficiência

(UICC, 1999).

2.3  Vias de infiltração óssea do câncer de boca e orofaringe

A orofaringe é uma estrutura que inclui a base da língua, palato mole, região

de tonsilas e a parte superior da faringe. O padrão de infiltração dos tumores da

orofaringe varia de acordo com o lugar primário de origem, tendendo a disseminar-

se ao longo dos planos teciduais de menor resistência e das estruturas

neurovasculares. Os tumores que se desenvolvem no palato mole podem invadir o
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espaço parafaringeano e secundariamente a nasofaringe. Tumores na região de

tonsila podem crescer para anterior, infiltrando para a base da língua ou região de

trígono retromolar; lateralmente, invadindo o espaço parafaríngeo; e, eventualmente,

estender-se para o espaço mastigatório e/ou carotídeo, e para superior em direção a

nasofaringe. Lesões localizadas inicialmente na base da língua tendem a crescer

anteriormente invadindo o corpo da língua, o espaço sublingual e o submandibular.

Ínfero-lateralmente o crescimento deste tumor leva ao envolvimento do espaço

parafaríngeo. O envolvimento ósseo é raro em cânceres primários da orofaringe

(MADISON et al., 1994).

A região da boca inclui a gengiva, mucosa jugal, lábios, palato duro, trígono

retromolar, língua e assoalho de boca. Duas estruturas anatômicas de fundamental

importância na rota de espalhamento dos tumores malignos de boca são o septo

lingual, que separa o músculo genioglosso do geniohióide, e o músculo milohióide,

que forma o assoalho bucal e delimita superiormente o espaço sublingual e

submandibular, separando-o da cavidade bucal. Na avaliação dos tumores de boca

é importante a determinação do envolvimento destas estruturas, pois o seu

comprometimento é visualizado somente em tumores no estágio T4. As lesões de

grandes dimensões presentes na região de trígono retromolar são de difícil

determinação quanto a sua real localização primária, visto que podem ter se

originado na região de tonsilas ou de gengiva e infiltrado para aquela região

(GOMEZ et al., 2000). A presença de infiltração mandibular é observada nos casos

mais avançados da doença nesta localização (MADISON et al., 1994). Entretanto,

Nakayama et al. (1999) em um estudo de 37 pacientes com carcinoma epidermóide

de gengiva descreveu que carcinomas gengivais tendem a invadir o osso em estágio

precoce da doença.
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Com relação aos seios paranasais observa-se que o seio maxilar é o sitio

mais freqüentemente acometido pelo carcinoma epidermóide. Infelizmente, muitas

destas lesões não apresentam nenhuma sintomatologia no seu estágio mais inicial,

sendo diagnosticadas somente em estágios avançados da doença (MADISON et al.,

1994).

De acordo com Kalavrezos et al. (1996) a localização do tumor apresenta

forte correlação com a presença de infiltração óssea por neoplasias malignas de

boca. A grande predileção para cânceres que se desenvolvem na região de trígono

retromolar, gengiva e palato provocarem infiltração para o tecido ósseo se deve a

pequena quantidade de tecido mole (2 a 3mm) sobreposto sobre o osso, sendo que

88% das lesões de trígono retromolar e gengiva apresentaram invasão óssea (TSUE

et al., 1994). Outro ponto que interfere na invasão óssea destas lesões em gengiva é

o seu potencial de infiltrar-se via ligamento periodontal nos dentes da região

(BROWN; BROWNE, 1995).

No trabalho realizado por Bahadur (1990), o autor estabeleceu uma

correlação entre a localização de neoplasias malignas de boca e orofaringe e a

presença de infiltração neoplásica para o osso. Neste estudo foram analisados 44

pacientes, sendo que os sítios reportados destas lesões foram: assoalho de boca,

gengiva, trígono retromolar, mucosa jugal e região de tonsila. A incidência relatada

de destruição óssea, confirmada pelo histopatológico, foi de 25% dos casos. Foi

observado que 75% dos pacientes com lesões em assoalho de boca apresentavam

comprometimento mandibular, assim como 75% das lesões em gengiva e 25% das

lesões em região de trígono retromolar.

O conceito de que neoplasias malignas de boca e orofaringe podem

promover metástases via linfática para a mandíbula não mais é aceito (CARTER et
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al., 1983). Marchetta, Sako e Badillo (1964); Marchetta, Sako e Murphy (1971)

reportaram que a drenagem linfática de células tumorais de cânceres de boca para a

mandíbula é insignificante, e o envolvimento ósseo ocorre pelo contato direto do

tumor com a mandíbula. Gilbert, Tzadik e Leonard (1986) reportaram que a presença

de invasão neoplásica para os tecidos ósseos está mais relacionada com a

proximidade da lesão com o osso do que com tamanho da mesma. Por outro lado

temos que quanto maior a lesão, maior será a área de superfície em contato com os

tecidos adjacentes, aumentando as chances de observarmos infiltração óssea pelo

câncer (O´BRIEN et al., 1986).

Carcinomas epidermóides podem atingir a mandíbula por diferentes rotas. A

maioria dos carcinomas intra-orais se infiltra para a mandíbula através do contato

direto formado entre a lesão e o osso durante o seu processo de crescimento

(O’BRIEN et al., 1986). Müller e Slootweg (1990) destacam que o sítio de entrada do

tumor para o tecido ósseo, especificamente para a mandíbula, ocorre não somente

pela crista alveolar, mas depende predominantemente da localização da lesão e da

sua relação com o tecido ósseo. A incidência de invasão tumoral para a maxila e/ou

mandíbula varia nos diferentes trabalhos entre 12% a 88% (BAHADUR, 1990;

BROWN; BROWNE, 1995; CLOSE et al., 1986; GOMEZ et al., 2000; LEIPZIG, 1985;

MILESSI et al. 1990, MÜLLER; SLOOTWEG, 1990; NAKAYAMA et al., 1999;

O’BRIEN et al., 1986; SMIYTH et al., 1996; TALMI et al., 1996; VAN DEN BREKEL

et al., 1998).

Segundo Byars (1955) são quatro as principais rotas de invasão tumoral

para a mandíbula:

1) Pelo contato direto com o osso, no local de desenvolvimento primário da

lesão.
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2) Através da superfície superior da mandíbula (crista do rebordo).

3) Pela região de mucosa bucal do lábio inferior através do forame mentual.

4) Cânceres secundários na região do pescoço através da borda inferior da

mandíbula.

Outras possíveis rotas de invasão óssea são: através do forâmen

mandibular, defeitos ósseos da cortical do rebordo de pacientes edêntulos, através

da membrana periodontal em regiões dentadas, ou através do ponto de contato

(BROWN; BROWNE, 1995). Ainda segundo estes autores a membrana periodontal é

a rota de invasão óssea preferencial das lesões que se desenvolvem próximo a

dentes.

Em um estudo realizado por McGregor e MacDonald (1988) foram

analisados 62 pacientes desdentados com carcinomas epidermóides de boca, sendo

que 16 dos pacientes foram submetidos à radioterapia como forma de tratamento. O

objetivo do estudo foi determinar as principais rotas de invasão tumoral para a

mandíbula em pacientes irradiados e não irradiados. Dos 46 pacientes que não

foram submetidos a tratamento radioterápico observou-se que a principal rota de

invasão tumoral para a mandíbula foi através da superfície oclusal do rebordo

alveolar (91%). Foi observado que estas regiões apresentam defeitos corticais que

viabilizam a franca invasão da doença para o osso. Já com relação aos 16 pacientes

que sofreram radioterapia, embora se tenha observado que há uma predominância

de invasão, também pela superfície oclusal do rebordo alveolar, observou-se que a

rota de infiltração do câncer foi muito mais variável, tendo sido diagnosticado

invasão pela superfície lingual da mandíbula, pela superfície vestibular, pelo forâmen

mandibular, e pelo bordo inferior da mandíbula.
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Esta predisposição para invasão tumoral pela superfície oclusal do rebordo

alveolar, principalmente em pacientes desdentados, deve-se ao fato desta estrutura

ser desprovida do recobrimento pelo periósteo (MCGREGOR; MCDONALD, 1988),

sendo que este atua como uma barreira contra a invasão do câncer para o osso

adjacente.

2.4  Exame Clínico

Na prática clínica diária de não especialistas, o câncer é uma doença pouco

freqüente e os sinais iniciais são confundidos com inúmeras doenças benignas,

principalmente as inflamatórias. Além disso, uma série de tumores evolui por longos

períodos de modo totalmente assintomáticos ou oligossintomáticos (KOWALSKI,

MAGRIN; CARVALHO, 2002).

No exame da boca, orofaringe e estruturas anexas é obrigatório que os

procedimentos sejam completos e metódicos para a detecção precoce das afecções,

principalmente quando falamos de lesões malignas. Na avaliação clínica do paciente

é necessário que o profissional realize uma anamnese acurada que permita uma

boa identificação da queixa principal, história clínica da doença, relato dos sintomas

pertinentes, hábitos nocivos, etc. A história da doença atual é mais reveladora

quando o paciente relata com as próprias palavras o desenvolvimento dos sinais e

sintomas, e a sua duração, assim como os possíveis fatores relacionados com o

surgimento destes.  Após o paciente ter contado a sua história, o profissional precisa

focalizar os aspectos relatados que julga importante e inquirir sobre mais detalhes
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dos mesmos. Por exemplo, o relato de uma variedade de sintomas pode servir como

uma poderosa ferramenta na investigação da invasão tumoral para os tecidos

adjacentes. A presença de dor na mandíbula pode ser um sinal de infiltração da

cortical alveolar pelo tumor. A irradiação desta dor para o ouvido ipsilateral, referindo

otalgia, é um sintoma típico de invasão dos músculos parafaringeanos.

Insensibilidade na distribuição do nervo alveolar inferior e mentoniano, geralmente

indicam infiltração profunda na mandíbula pelo câncer. A presença de trismo pode

ser encarada como um sinal de invasão para os músculos pterigóides (RAPAPORT,

1997). Os sintomas geralmente se apresentam em estágios avançados da lesão,

devendo ser correlacionados com a localização do tumor no exame físico (LEIPZIG,

1985).

Segundo Genovese (1985) o exame clínico do paciente inicia-se assim que

o mesmo é apresentado ao profissional que irá tratá-lo. Aspecto geral, perda de

peso, e presença ou ausência de dor são geralmente evidentes. Além disso, o

profissional deve observar a reação dos familiares aos problemas do doente: ou se

estão envolvidos e procuram ajudar, ou se a reação é de afastamento, aparentando

abalo e se desculpando. A avaliação geral do aspecto de saúde e a própria

“linguagem corporal” do paciente, ou do grupo, traz informações tão importantes

quanto àquelas obtidas na anamnese. Além disso, um exame físico criterioso inclui:

inspeção visual, determinando-se os aspectos macroscópicos do tumor como

localização, dimensões, limites e consistência, além de exame da função dos nervos

faciais, avaliação da mobilidade da língua e a presença de trismo, palpação bidigital

do assoalho de boca podendo este proporcionar valiosas informações a respeito da

fixação do tumor à mandíbula, além do exame do pescoço na busca de linfonodos

cervicais metastáticos (CLOSE et al., 1986; KOLWALSKI; MAGRIN; CARVALHO,
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2002). Torna-se evidente que o conhecimento adequado das primeiras

manifestações clínicas da doença, o exame bucal metódico e sistemático, visando a

sua detecção e a correta utilização de exames subsidiários, constituem-se na pedra

fundamental do diagnóstico precoce do câncer de boca.

Por base nestes elementos, temos que o exame clínico é útil não apenas na

identificação da doença presente, mas também na atividade multitemporal em que

se constitui o prognóstico, no planejamento terapêutico e na proservação do

paciente. Segundo Tommasi e Garrafa (1980) o câncer de boca apresenta “forma e

função”. A forma ou morfologia se define pelo tipo histológico, pela localização

anatômica, pelo tamanho e extensão para os tecidos adjacentes. A função se

manifesta clinicamente como sangramentos, dor, disfagia, anorexia e perda da

função de um órgão.

Devido à variedade de fatores que estão associados com a gênese destas

afecções, e que podem, por conseguinte, modificar a sua aparência clínica, torna-se

extremamente difícil descrever um aspecto clínico que possa ser tomado como

padrão para o câncer de boca e orofaringe. Outros fatores que podem estar

relacionados com a sua forma de apresentação é a sua localização, o grau de

diferenciação celular e o seu tipo histológico. Os carcinomas manifestam-se

clinicamente como uma ulceração da mucosa afetada; em contrapartida, os

adenocarcinomas, sarcomas e linfomas manifestam-se inicialmente como um

aumento de volume indolor, recobertas por mucosa normal, ulcerando-se somente

nos estágios mais avançados da doença (BRASIL, 1996; EISELE et al., 1994).

Segundo Barbosa (1968), de uma forma geral, essas lesões podem

apresentar-se como:
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• Uma úlcera de base endurecida e infiltrada, que não cicatriza por um

período maior do que duas semanas e que não apresenta tendência

a cicatrização espontânea.

• Tumefações endurecidas e geralmente dolorosas e persistentes,

• Hipomobilidade da língua, podendo provocar dificuldade na fala.

• Discreta dificuldade para deglutição da saliva.

• Aumento da secreção salivar com presença de sangue nesta.

• Aparecimento de nódulos endurecidos no pescoço.

Estas lesões geralmente manifestam-se como lesões ulceradas de

crescimento progressivo e indolor no início. A dor somente ocorre tardiamente,

quando existe invasão da musculatura e nervos (KOWALSKI; CARVALHO;

PELLIZON, 2002).

De acordo com Neville et al. (2004) e Reichart et al. (1993) o sintoma mais

relatado é uma dor mínima na fase inicial de crescimento da doença, e isto pode

justificar o atraso na procura de tratamento por parte dos pacientes. Com relação ao

carcinoma epidermóide, que se trata da patologia mais freqüentemente encontrada

na região de boca e orofaringe, ele pode apresentar-se clinicamente com um

aspecto:

• Exofítico (formação de uma massa fungiforme, papilar ou verrucosa)

• Endofítico (invasiva, crateriforme e ulcerada)

• Leucoplásica

• Eritroplásica

• Leucoeritroplásica

Nos casos em que a lesão apresenta-se como uma placa leucoplásica ou

eritroplásica provavelmente correspondem a estágios iniciais da doença, em que o
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aspecto clínico muito se assemelha as lesões pré-malignas que lhe deram origem. A

lesão exofítica tem tipicamente uma superfície irregular fungiforme, papilar ou

verrucosa, e uma coloração normal, avermelhada ou esbranquiçada, dependendo do

grau de queratinização presente e da vascularização. Estas lesões com crescimento

exofítico apresentam, freqüentemente, a superfície ulcerada e dura à palpação. O

padrão de crescimento endofítico é caracterizado por uma área central ulcerada, de

forma irregular e deprimida com uma borda circundante “enrolada” e presença de

base endurecida, correspondendo a infiltração do tumor para os tecidos subjacentes,

podendo ser altamente dolorosas e dificultar a alimentação e fonação do paciente

(NEVILLE et al., 2004; REICHART et al., 1993).

Kowalski, Carvalho e Pellizon (2002) afirmam que o câncer de boca e

orofaringe apresenta-se quase sempre como uma lesão ulcerada com aspecto

granuloso grosseiro, irregular e friável, de textura endurecida. As bordas são

geralmente irregulares e elevadas. Segundo os autores as lesões mais freqüentes

podem apresentar-se com forma úlcero-infiltrativa, úlcero-vegetante ou ulcerada

superficialmente.

A associação de uma anamnese acurada com um exame físico metódico

continua sendo a base do diagnóstico das enfermidades da região de cabeça e

pescoço. Carcinomas epidermóides da cavidade bucal, pelo fato de desenvolverem-

se a partir do epitélio de revestimento, são usualmente diagnosticados através do

exame clínico e da biopsia direta da lesão (MADISON et al., 1994).

Um dos fatores prognósticos mais importantes nos cânceres de boca e

orofaringe é a presença de infiltração neoplásica para os tecidos ósseos adjacentes

(OGURA et al., 2002). Isto ocorre principalmente nas lesões que se desenvolvem na

região de gengiva, trígono retromolar, palato e assoalho bucal, pela sua proximidade
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com o osso, aumentando as chances de invasão deste com a progressão da

doença. Com relação ao diagnóstico da presença de infiltração de neoplasias

malignas de boca e orofaringe para os tecido duros adjacentes, inúmeros trabalhos

foram viabilizados com o objetivo de determinar qual a técnica (radiografia

convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia

óssea) que melhor possibilita esta análise (HEPPT; ISSING, 1993; HUNTLEY et al.,

1996; KALAVREZOS et al., 1996; NAKAYAMA et al., 1999; NAKAYAMA et al., 2003;

SCHAEFER et al., 1985; TALMI et al., 1996; VAN DEN BREKEL et al., 1998). Pouca

atenção, entretanto, tem sido dispensada ao exame clínico para este propósito.

Leipzig (1985) afirma que a associação da queixa principal relatada pelo paciente,

juntamente com o exame físico, pode promover valiosas informações pertinentes à

presença de destruição óssea provoca por estas lesões.

Analisando 29 pacientes com carcinoma epidermóide de assoalho bucal e

trígono retromolar, van den Brekel et al. (1998) avaliaram a precisão do exame

clínico (EC) na identificação de infiltração mandibular destes tumores.  O exame

clínico mostrou ser muito específico para esta análise, não apresentando nenhum

resultado falso-positivo, especificidade de 100%. Entretanto, a presença de invasão

óssea só foi corretamente diagnosticada em 11 dos 18 casos presentes, mostrando

uma sensibilidade de 39%, com 61% de resultados falso-negativos. Esta falta de

sensibilidade do exame clínico, fornecendo dados não compatíveis com a real

extensão do envolvimento mandibular pela lesão, deve-se à inflamação dos tecidos

adjacentes, que pode prejudicar a visualização das margens do tumor (VAN DEN

BREKEL et al., 1998).

A presença ou ausência de envolvimento mandibular em neoplasias

malignas de boca e orofaringe é um fator crítico na escolha da terapêutica para o
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paciente. Close et al. (1986) analisaram 43 pacientes com carcinomas epidermóides

de boca e orofaringe com o objetivo de determinar a aplicabilidade do exame clínico

na avaliação da extensão tumoral para a mandíbula. A presença de invasão óssea

foi confirmada em 11 (26%) dos 43 pacientes estudados. Com relação ao exame

clínico observou-se a suspeita de invasão óssea em 15 pacientes, sendo que

somente 09 destes pacientes apresentavam confirmação histopatológica de

infiltração do tumor para o osso, resultando em 40% de falso-positivos, e uma

especificidade de 60%.  Observou-se, ainda, que 28 dos 43 pacientes foram tidos,

pelo exame clinico, como livres de invasão tumoral. Entretanto, 02 destes 28

pacientes apresentavam confirmação histológica de invasão óssea pelo câncer,

resultando em 7% de falso-negativos e uma sensibilidade de 93%.

Em um estudo realizado por Bahadur (1990), foram analisados 44 pacientes

com a biopsia positiva para carcinomas epidermóides de boca. O objetivo do estudo

foi avaliar, através do exame clínico, a presença de destruição óssea causada por

neoplasias malignas da boca. A evidência de envolvimento ósseo foi confirmada

pelo histopatológico em 25% dos casos. Com relação ao exame físico, observou-se

que este método apresenta uma alta sensibilidade (91%) na determinação de

invasão óssea pelo câncer, com uma taxa de falso-negativos de somente 9%. Por

outro lado em muitos casos o exame físico sobreestimou a presença de

comprometimento ósseo, observando-se um total de 56,5% resultados falso-

positivos, com uma especificidade de somente 43,5%. Verificou-se ainda uma forte

correlação entre a localização da lesão e a presença de infiltração para a mandíbula,

visto que 75% das lesões em região de assoalho de boca e gengiva apresentavam

invasão óssea, contra 9% na região de mucosa jugal e 0% na região de tonsilas e

parte anterior da língua.
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Shaha (1991) promovendo uma analise pré-operatória da presença de

invasão mandibular em 60 pacientes com carcinoma epidermóide de assoalho de

boca, afirmou que o exame clínico é superior a qualquer outra forma de análise,

sendo o método de escolha para a determinação do tipo de tratamento que será

realizado. O EC mostrou ótima concordância com o exame anatomopatológico em

53 casos (88%) das mandíbulas removidas, apresentando sensibilidade de 96,7%,

com somente 02 resultados falso-negativos. O EC mostrou, ainda, uma

especificidade de 91,7%, com 05 resultados falso-positivos. Shaha (1991) ressalta,

entretanto, que o exame clínico possui algumas limitações, sendo difícil de ser

realizado em pacientes com trismo ou com muita dor, além do julgamento variar de

acordo com a experiência do profissional.

Leipzig (1985), de acordo com o trabalho de Shaha (1991), também

encontrou ótimos resultados utilizando o exame clínico na avaliação de infiltração de

carcinomas epidermóides para a mandíbula. O número total de pacientes da

amostra foi de 31, mas somente 20 deles foram avaliados através do exame clinico

pré-operatório. O exame anatomopatológico das peças revelou invasão da

mandíbula em 16 (80%) casos. Foi observado que dos 11 pacientes analisados pelo

exame clínico e com suspeita de estarem livres de invasão tumoral para a

mandíbula, somente 01 caso (9%) apresentava comprometimento ósseo

comprovado histologicamente. Por outro lado, foram observados 04 resultados falso-

positivos para a amostra, resultando em uma sensibilidade de 91% e especificidade

de 80% deste exame. Observou-se, ainda, que 26 (84%) dos 31 pacientes foram

corretamente avaliados pelo exame clínico. O autor concluiu que o EC tende, em

alguns casos, a superestimar a presença de infiltração mandibular, visto que é um

exame mais sensível do que específico (LEIPZIG, 1985).
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Kalavrezos et al. (1996) analisando 60 pacientes com neoplasia maligna na

região de boca e orofaringe observaram uma forte correlação entre o local de

desenvolvimento da neoplasia e a presença de infiltração para o tecido ósseo. Nos

pacientes analisados, os sítios primários de localização das lesões foram: trígono

retromolar, rebordo alveolar, assoalho de boca, língua e mucosa jugal. A presença

de infiltração óssea foi relatada pelo exame anatomopatológico em 68% dos casos.

Foi observado que 100% das lesões originadas na região de trígono retromolar

apresentavam comprometimento ósseo pela doença, assim como 71% das lesões

em região de rebordo alveolar, 52% das lesões localizadas em assoalho de boca,

40% das lesões em língua e 33% das lesões em mucosa jugal.

Ainda com relação à aplicabilidade do exame clínico na avaliação da

presença de destruição óssea por neoplasias malignas da região de boca e

orofaringe, o trabalho realizado por Tsue et al. (1994), demonstra uma correlação

existente entre o local de desenvolvimento tumoral e a presença de invasão do osso.

Foi observado que 42% das lesões localizadas na região de trígono retromolar e

gengiva, e 52% das lesões localizadas em assoalho de boca apresentavam

envolvimento ósseo. Em contrapartida, somente 17% das lesões localizadas em

orofaringe apresentavam infiltração tumoral para o tecido ósseo. Os autores ainda

verificaram que pacientes desdentados possuem uma maior propensão a

desenvolver invasão neoplásica para o osso (46%) do que pacientes dentados

(30%). Com relação à queixa principal dos pacientes, foi observado que em 42 dos

64 pacientes examinados a queixa principal era a presença de dor. Destes somente

36% apresentavam envolvimento ósseo confirmado pelo anatomopatológico. A

presença de uma úlcera profunda persistente foi a queixa relatada por 10 (15,6%)

dos pacientes, sendo que 60% destes apresentavam erosão óssea mandibular. O
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autor afirma existir uma certa tendência a pacientes que apresentam úlceras

persistentes e dolorosas apresentarem infiltração tumoral para o osso.

Gomez et al. (2000) analisando 83 pacientes com carcinomas epidermóides

de gengiva, observaram a presença de invasão do osso em 58% dos casos. Com

relação às manifestações clínicas reportadas pelos pacientes com invasão óssea, foi

observado que 37% relatavam a presença de uma massa ou tumefação intra-oral. A

presença de uma úlcera profunda foi relatada por 27 (33%) pacientes, enquanto dor

estava presente em 5 (6%) pacientes e mobilidade dos dentes da região em 2,5%

dos pacientes.

2.4.1  Estadiamento Clínico

O exame do pescoço e estruturas adjacentes é um dos elementos mais

importantes do exame clínico das estruturas extrabucais, para pesquisa de

metástases linfonodais de câncer de boca (TOMMASI; GARRAFA, 1980). Ao se

iniciar o exame de um paciente, um dos primeiros passos é a inspeção visual do

aspecto geral do paciente, com ênfase na região cérvico-facial. No que tange ao

diagnóstico diferencial de lesões malignas, são importantes as assimetrias faciais e

a presença de massas tumorais cervicais, bem como algumas lesões no tegumento

cutâneo.

Quando o diagnóstico de neoplasia maligna é estabelecido, se faz

necessário uma avaliação da extensão e propagação da doença. O estadiamento

nada mais é do que a quantificação dos parâmetros clínicos da doença (NEVILLE et
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al., 2004); e provê parte dos dados com os quais decisões terapêuticas racionais são

tomadas. O estadiamento auxilia na avaliação das questões prognósticas de um

caso. A UICC (União Internacional Contra o Câncer) criou um sistema de

estadiamento denominado TNM (Tumor, Nodo, Metástase), que objetiva:

• Auxiliar o clínico no planejamento do tratamento;

• proporcionar alguns indicadores prognósticos;

• ajudar na avaliação de resultados de tratamentos;

• facilitar a troca de informações entre profissionais; e

• contribuir para pesquisa em câncer humano.

Para satisfazer os objetivos estabelecidos, um sistema de classificação

deverá necessariamente ter seus princípios básicos aplicáveis a todos os sítios, e

que possa ser suplementado por informações advindas posteriormente da cirurgia e

da histopatologia. Conseqüentemente no sistema TNM, duas classificações são

descritas: uma classificação clínica (classificação clinica pré-tratamento), designada

com TNM (ou cTNM); e a classificação patológica (classificação pós-cirurgica e

histopatológica) designada como pTNM (UICC, 1999).

Basicamente, o sistema TNM leva em conta a disseminação anatômica dos tumores

a partir de três componentes:

• Tumor primário, designado pela letra T, e caracterizado pela extensão da

neoplasia no sítio primário e pelo envolvimento de estruturas adjacentes.

• A presença ou ausência de linfonodos metastáticos regionais, e a extensão

deste envolvimento, designado pela letra N.

• A presença ou ausência de metástases à distância, ou seja, em tecidos

distantes do local primário do tumor, designado pela letra M. A classificação

TNM segue no Quadro 2.1.
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FATOR DESCRIÇÃO

T
Tx
To
Tis
T1
T2

T3
T4

TUMOR PRIMÁRIO
Tumor primário não pode ser avaliado
Nenhuma evidencia de tumor primário
Carcinoma in situ
Tumor primário menor ou igual a 2 cm em sua maior dimensão
Tumor primário maior do que 2 cm e menor do que 4 cm em sua maior
dimensão.
Tumor primário maior do que 4 cm em sua maior dimensão
Tumor invade estruturas adjacentes (osso cortical, seio maxilar, fossa
nasal, musculatura profunda, pele e tecidos moles do pescoço).

N
Nx

No

N1
N2
     N2a
     N2b
     N2c
N3

LINFONODOS REGIONAIS
Linfonodos regionais não podem ser avaliados

Ausência de metástases em linfonodos regionais

Metástase em linfonodo regional ipsilateral �3cm de dimensão
Metástase em linfonodo regional >3cm e <6cm
Metástase a um linfonodo ipsilateral
Metástases a linfonodos ipsilaterais múltiplos
Metástases a linfonodos bilaterais ou contralaterais
Metástase em um linfonodo >6cm em sua maior dimensão

M
Mx

Mo
M1

METÁSTASE À DISTÂNCIA
Presença de metástase não pode ser avaliada

Ausência de metástase à distância
Presença de metástase à distância

Em alguns casos os exames por imagem podem auxiliar no estadiamento

dos tumores, principalmente naqueles casos onde o exame clínico não possibilita

determinar a completa extensão do tumor e o seu relacionamento com as estruturas

adjacentes (infiltração mandibular, invasão para o interior do seio maxilar e fossa

nasal, invasão para a musculatura profunda). Esta associação é de fundamental

importância para análise mais precisa do grau de comprometimento linfonodal dos

pacientes acometidos por esta doença, pois em muitos casos, principalmente em

linfonodos mais profundos, o exame clínico por si só não possibilita a determinação

deste envolvimento (MADISON et al., 1994).

Quadro 2.1 – Classificação TNM
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A disseminação metastática dos cânceres de boca se dá na maioria das

vezes pelos vasos linfáticos para a cadeia cervical. O comprometimento destes

linfonodos é um fator prognóstico importante, levando à redução da probabilidade do

controle regional da doença e diminuição da sobrevida do paciente (FREIRE et al.,

2002). A drenagem tumoral ocorre de uma maneira específica, sendo cada cadeia

de linfonodos responsável pela drenagem de uma determinada região (MUKHERJI;

ARMAO; JOSHI, 2001). Um linfonodo cervical que possui um depósito metastático

vai se apresentar, invariavelmente, com consistência endurecida, superfície irregular

e com o tamanho aumentado. Com a progressão da doença as células malignas

podem perfurar a cápsula do linfonodo e infiltrarem-se para os tecidos adjacentes,

promovendo a característica de um linfonodo fixo e sem mobilidade. Este achado

influencia de forma direta na sobrevida do paciente. Embora a freqüência deste

envolvimento extranodal da neoplasia seja mais comum em linfonodos com grande

aumento de volume (3cm ou mais), estudos anatomopatológicos têm demonstrado

que este envolvimento também pode ser encontrado em linfonodos com até 1cm de

diâmetro ou menos (MADISON et al., 1994).

O desenvolvimento de metástases à distância, especificamente, para

carcinomas epidermóides de boca e orofaringe são raras, mas quando ocorrem

tendem a envolver com maior freqüência os pulmões, fígado e ossos (Neville et al.,

2004).  À medida que as massas cancerosas aumentam de tamanho, podem invadir

e destruir os tecidos normais circunvizinhos, comprometendo a sua função e

causando dor local grave e de difícil controle. A maioria das neoplasias malignas

causa morte devido ao estabelecimento de metástases e a progressão da doença

nesses novos sítios, principalmente quando envolvem órgãos vitais (ex: fígado,

pulmão, medula óssea e cérebro), comprometendo a função normal do organismo.
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Em adição aos efeitos diretos dos cânceres nos locais primários de origem e nos

sítios de metástases, esta doença pode ter efeitos indiretos de importância clínica.

Estes incluem o desequilíbrio no balanço nutricional, alterações metabólicas

significativas, comprometimento imunológico progressivo, fraqueza progressiva do

hospedeiro e suscetibilidade aumentada a infecções com risco de vida.

Com relação ao estádio do câncer, a União Internacional Contra o Câncer

(UICC, 1999) também desenvolveu um grupamento, que objetiva, principalmente

determinar o prognóstico de cada caso, sendo que quanto maior o estágio, pior é o

prognóstico do paciente (UICC, 1999) Quadro 2.2.

ESTÁDIO TNM

O Tis NO MO

I T1 N0 M0

II T2 N0 MO

III

T3 N0 M0

T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3 N1 M0

IV T4 N1 M0

Qualquer T N2 M0

Qualquer T N3 M0

Qualquer T, qualquer N, M1

Quanto à correlação existente entre o estadiamento clínico de neoplasias

malignas de boca e orofaringe e a presença de infiltração da lesão para o tecido

ósseo, Bahadur (1990) observou não existir uma relação significante entre a

presença de invasão óssea e a presença de linfonodos cervicais metastáticos. A

Quadro 2.2 – Grupamento por estádios
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presença do envolvimento ósseo foi observada em 24% dos pacientes com pescoço

N0, e 26% dos pacientes com pescoço positivo, seja no estágio N1 ,N2 ou N3. O

autor, ainda, observou não haver relação entre o grau de diferenciação do câncer e

o comprometimento ósseo. Tsue et al. (1994), também, não evidenciou a existência

de uma relação direta entre o comprometimento linfonodal por metástases e a

presença de invasão neoplásica para o osso, nem mesmo que o grau de

diferenciação celular possa atuar como prognóstico para esta variável.

Kalavrezos et al. (1996) embora tenha demonstrado que os pacientes com

cânceres pobremente diferenciados apresentam uma maior propensão a provocar

destruição óssea, ressaltaram que os resultados não são estatisticamente

significantes. Observou-se que 8% dos pacientes apresentavam lesões bem

diferenciadas (100% com invasão óssea), 77% dos tumores eram moderadamente

diferenciados (63% com infiltração óssea) e 15% eram pobremente diferenciados

(78% com infiltração óssea). Os autores ainda verificaram haver relação entre o

estádio da lesão e a presença de invasão do osso, sendo que as lesões em estádio

mais avançado (III e IV) mostraram invadir o osso com maior freqüência do que

lesões em estádios menores (I e II). Müller e Slootweg (1990) evidenciaram a

relação existente entre o tamanho do tumor e o maior potencial de haver infiltração

mandibular, visto que somente 25% das lesões classificadas como T1 apresentavam

evidências de invasão neoplásica mandibular, enquanto 43% dos tumores

classificados como T2 e 78% das lesões classificadas como T3 evidenciavam a

presença de comprometimento ósseo pelo câncer.

2.5  Exames por Imagem



52

Os métodos de imagem de última geração permitem, por meio de novos

princípios, o estudo mais eficaz das neoplasias malignas da região de cabeça e

pescoço. A associação do exame clínico a uma variedade de exames

complementares por imagem, como a radiografia convencional, tomografia

computadorizada, ultra-sonografia, imagem por ressonância magnética (RM),

cintilografia óssea e PET (Positron Emission Tomography), têm sido utilizadas para

avaliar a localização primária, extensões da afecção, e invasão para estruturas

adjacentes (HEPPT; ISSING, 1993; HUNTLEY et al., 1996; KALAVREZOS et al.,

1996; MILLESI et al., 1990; NAKAYAMA et al., 1999; NAKAYAMA et al., 2003;

PEREIRA et al., 2001; SCHAEFER et al., 1985; SHAHA, 1991; SMYTH et al., 1996;

TALMI et al., 1996; VAN DEN BREKEL et al., 1998). A radiografia convencional pode

ser utilizada em casos de lesões de desenvolvimento intra-ósseo ou lesões extra-

ósseas extensas com visível invasão para o tecido ósseo, porém, é limitada nos

casos de pequenas invasões na superfície cortical da mandíbula (PEREIRA et al.,

2001). A RM é indicada para avaliar a extensão do tumor para os tecidos moles, e é

o exame de escolha para determinar invasão perineural, porém apresenta pouca

sensibilidade na avaliação de destruição óssea por lesões malignas ou benignas

(BROWN et al., 1994). A TC é a técnica de escolha para exame de afecções da

cavidade bucal e estruturas anexas, pois permite a visualização de tecidos moles e

duros em um único exame (BROWN et al., 1994; CAVALCANTI; RUPRECHT;

QUETS, 1999, HUNTLEY et al., 1996).
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Com relação aos diversos exames por imagem, destacamos os mais

utilizados para a avaliação de neoplasias malignas na região de cabeça e pescoço.

Assim temos:

2.5.1  Radiografia Convencional

Slootweg e Müller (1989) descreveram a existência de dois tipos diferentes

de destruição óssea provocada pelas neoplasias malignas. No padrão erosivo o

tumor avança em uma frente ampla e com uma interface osso-neoplasia bem

delimitada. Já o padrão de destruição óssea do tipo infiltrativo, mostra um aspecto

de invasão irregular, com infiltrações locais e dispersas de tecido neoplásico.

Posteriormente estes mesmos autores (MÜLLER; SLOOTWEG,1990) analisando a

presença de infiltração mandibular de 52 pacientes com neoplasias malignas da

língua, assoalho bucal e rebordo alveolar através de radiografias panorâmicas,

observaram que o padrão de destruição óssea foi classificado como do tipo

infiltrativo em 14 casos e em 15 casos como do tipo erosivo. Eles ainda revelaram

uma alta sensibilidade (97%) da radiografia panorâmica, e especificidade de 70%.

Pereira et al. (2001) avaliaram um total de 48 pacientes com carcinomas

epidermóides localizados na região de cabeça e pescoço através da radiografia

panorâmica e da tomografia computadorizada. O objetivo deste trabalho foi

determinar a sensibilidade destes exames na avaliação da localização primária e

infiltração para o tecido ósseo destes tumores. A sensibilidade da ortopantomografia

em relação à localização primária dos cânceres foi de somente 8,3%. Este grande
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número de resultados falso-negativos deve-se ao fato destas lesões terem origem

primária de desenvolvimento em tecidos moles, sendo que a radiografia

convencional não deve ser o exame de escolha para avaliar tais tecidos. Com

relação ao critério destruição de corticais, a radiografia panorâmica apresentou 15

casos falso-negativos, com uma sensibilidade de 51,7%. Os autores afirmam, ainda,

que esta baixa sensibilidade da radiografia panorâmica é devido a grande

sobreposição de imagem presente neste exame e a falta de relação com os tecidos

moles adjacentes. Huntley et al. (1996) ressalta que para que uma imagem de

destruição óssea possa ser observada em um exame radiográfico é necessário que

haja uma perda mineral por volta de 30 a 50%. É por este motivo que somente

podemos observar a infiltração óssea de neoplasias malignas nos casos mais

grosseiros, onde a infiltração do tumor está em franco desenvolvimento.

 O´Brien et al. (1986) examinando 111 pacientes com carcinomas

epidermóides relataram que em 29,7% dos casos a presença de infiltração

mandibular foi confirmada pelo exame histológico de parte da mandíbula removida

como tratamento para a doença. Neste grupo histologicamente positivo de 33

pacientes, em 14 casos não foi possível detectar nenhuma alteração de destruição

óssea na radiografia panorâmica, resultando em um total de 44% de resultados

falso-negativos e uma sensibilidade de 66%. No grupo em que foi comprovado

histologicamente ausência de invasão tumoral para o osso, em 5 radiografias (9%)

observou-se alteração radiográfica compatível com infiltração da doença para a

mandíbula. Este achado reflete a baixa sensibilidade deste exame na interpretação

de infiltração óssea por tumores malignos. Os autores ainda afirmaram que a

extensão da invasão óssea está relacionada com o tamanho do tumor e não com o

seu grau de diferenciação histológico.
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2.5.2  Ultra-sonografia

A utilização da ultra-sonografia (US) para o estadiamento de neoplasias

malignas da região de cabeça e pescoço, principalmente no diagnóstico de

linfonodos cervicais metastáticos, foi objeto de estudo de inúmeros trabalhos

(SHIKUI et al., 2004; SIHOE et al., 2004). A utilização de transdutores de alta

freqüência e alta resolução tem permitido a obtenção de imagens, cada vez, com

melhor definição das estruturas de tecidos moles da região cervical (MILLESI et al.,

1990), bem como possibilitando a localização exata e o tamanho de tumores nesta

região, sua extensão para a musculatura adjacente, correlação com os vasos

sanguíneos e com os tecidos ósseos, principalmente a mandíbula.

Em um estudo realizado por Millesi et al. (1990), foram avaliados um total de

97 pacientes com carcinomas epidermóides de assoalho bucal e/ou língua, com o

objetivo de avaliar a eficácia do ultra-som (US) com relação à infiltração mandibular

destes cânceres. Foi comprovado histologicamente a presença de destruição óssea

em 31 mandíbulas. A presença de imagem hipoecóica na cortical mandibular foi o

critério utilizado para caracterizar destruição óssea através do exame de ultra-som.

Dos 31 pacientes com presença confirmada histologicamente de infiltração tumoral

para a mandíbula, observou-se em 29 casos uma concordância do ultra-som com o

anatomopatológico. Foram observados somente 2 resultados falso-negativos e

nenhum resultado falso-positivo, resultando em uma sensibilidade de 93% e
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especificidade de 100% da ultra-sonografia na avaliação de destruição óssea

provocada por neoplasias malignas de boca.

Uma das limitações da US é a  necessidade de um grande conhecimento da

anatomia cervical, além da necessidade da realização de radiografias prévias na

análise da presença de destruição do tecido ósseo, pois a presença de atrofia óssea

e alvéolos pós-extrações dentárias podem oferecer resultados falso-positivos para

este exame.

2.5.3  Imagem de Medicina Nuclear (cintilografia óssea)

A utilização cada vez mais freqüente da cintilografia óssea na avaliação de

neoplasias malignas de cabeça e pescoço, e especificamente no potencial de

infiltração para o tecido ósseo de tais lesões, deve-se à alta sensibilidade deste

exame relatada em diferentes estudos (CLOSE et al., 1986; LEIPZIG, 1985;

O’BRIEN et al., 1986; SÖDERHOLM et al., 1990). Segundo Close et al. (1986) e

Kalavrezos et al. (1996) a cintilografia óssea além apresentar alta sensível para

avaliar a presença de invasão do câncer de boca para a maxila e/ou mandíbula é um

exame fundamental na avaliação de metástases ósseas do tumor primário.

Apesar deste exame apresentar baixos resultados falso-negativos, têm-se

observado tratar-se de um exame pouco específico, mostrando um grande número

de resultados falso-positivos. Analisando 40 pacientes com câncer de boca,

Weisman e Kimmelman (1982) observaram que o exame de cintilografia óssea com

tecnécio 99m obteve uma especificidade de somente 53% com relação à presença
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de infiltração óssea tumoral comparada ao exame histopatológico. Observaram,

ainda, que neoplasias classificadas como do tamanho T3 e T4 apresentaram mais

resultados falso-positivos, devido à inflamação associada a lesões nestes estágios,

por estimularem a atividade dos osteoblastos no periósteo adjacente. Com relação à

sensibilidade deste exame observaram que esta era de 89%.

Kalavrezos et al. (1996) na sua análise de 60 pacientes com neoplasias

malignas de boca, observaram que em 41 (68%) pacientes a presença de infiltração

neoplásica para a mandíbula se fazia presente. Todos os pacientes foram

submetidos a exame de cintilografia óssea pré-operatória para avaliar a presença de

invasão óssea pelo tumor e para a detecção de metástases à distância. Os autores

observaram positividade em 40 exames, com somente um resultado falso-negativo,

levando a uma sensibilidade de 98%. Por outro lado foi constatado que em 31 casos

com presença confirmada, pelo exame histológico, de invasão óssea, a cintilografia

não revelou nenhuma alteração, resultando em 52% de resultados falso-positivos e

uma especificidade de somente 48%.

No trabalho realizado por Noyek (1979) o autor demonstrou a utilização do

exame de cintilografia óssea com o uso de um radioisótopo a base de polifosfato de

tecnécio, na análise de neoplasias malignas da região de cabeça e pescoço. O autor

afirmou que o exame cintilográfico é sensível na detecção de qualquer ponto com

atividade osteogênica, ressaltando que erros de interpretação podem ser obtidos se

não for realizada uma correlação dos dados obtidos na cintilografia com o exame

clínico do paciente. Logo, a presença de áreas com doença periodontal, fraturas,

osteorradionecrose, osteomielite, e também invasão tumoral podem levar a um

aumento na atividade osteoblástica, o que resulta no acúmulo do radiofármaco na

região (imagens hipercaptantes).
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2.5.4  Imagem por Ressonância Magnética (RM)

Tem-se relatado que a imagem por ressonância magnética apresenta uma

menor acurácia do que a TC na avaliação de destruição óssea por neoplasias

malignas. Isso se dá pelo baixo sinal proporcionado pelo osso cortical, conseqüência

do pequeno número de prótons de hidrogênio disponível nesta estrutura (HUNTLEY

et al., 1996).

De acordo com van den Brekel et al. (1998) a imagem por ressonância

magnética destaca com grande precisão a extensão dos tumores para os tecidos

moles, como também retrata com grande fidedignidade a presença de invasão óssea

pelo câncer.  Além disso, a RM é considerada o exame de escolha para a avaliação

de invasão perineural por neoplasias malignas. Neste estudo van den Brekel et al.

(1998) analisaram 29 pacientes com carcinomas epidermóides na região de

assoalho de boca e trígono retromolar através da RM. As imagens de RM foram

obtidas com espessura de corte de 5mm com intervalo de reconstrução de 2,5mm. A

injeção de contraste intravenoso a base de Gadolínio foi processado em 24

pacientes, com o objetivo de promover um melhor delineamento da lesão. A

presença de invasão tumoral foi confirmada através do exame histológico das peças

em 18 casos (62%). A RM evidenciou invasão óssea tumoral, a nível cortical, em 4

casos e a nível medular em 16 casos. Resultados falso-positivos ocorreram em 3 de

11 casos sem a presença de comprometimento do osso, sendo a especificidade de

73%. Com relação aos resultados falso-negativos, somente foi observado 1 caso em
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que a RM sub-estimou a presença de invasão óssea, sendo a sensibilidade de 94%.

Através dos resultados obtidos por este estudo, tem-se que a RM possibilita um

melhor realce da lesão do que a tomografia computadorizada, além de apresentar

uma tendência de superestimar a presença de envolvimento ósseo por neoplasias

malignas de boca.

Tsue et al. (1994) avaliando 64 pacientes com lesões malignas de boca e

orofaringe, submeteram 11 destes pacientes ao exame de RM. Observaram que

este exame apresentou uma sensibilidade de 100% com relação à destruição de

cortical pela doença, sem nenhum resultado falso-negativo. Por outro lado,

observaram 4 (57%) resultados falso-positivos, levando a uma especificidade de

somente 43%. Os resultados deste trabalho vão ao encontro com os de van den

Brekel et al. (1998), em que se determinou uma alta sensibilidade para este exame,

e também que a RM tende a superestimar a presença de infiltração óssea por estas

neoplasias.

2.5.5  Tomografia Computadorizada (TC)

A TC é uma técnica radiográfica que oferece conjuntos de cortes que

possibilitam a interpretação de imagens conjugadas, apresentando alta

aplicabilidade na determinação de modificações morfológicas resultantes de

doenças malignas ou benignas da região da cabeça e pescoço, assim como alta

qualidade de imagens com resoluções anatômicas excelentes. A TC proporciona

resultados mais direcionados com relação ao delineamento do tumor, infiltração para
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os tecidos moles e ósseos, observação de linfonodos metastáticos e metástases à

distância (PEREIRA et al., 2001). Este exame ainda possibilita a obtenção de janelas

tanto para tecidos moles quanto para tecidos duros, promovendo a visualização e a

interpretação de lesões que acometem os tecidos separadamente ou em conjunto

(CLOSE et al., 1986).

O uso da tomografia computadorizada (TC) tem se tornando um valioso

exame complementar na semiologia de neoplasias malignas da boca e orofaringe. A

utilização deste recurso tem a finalidade única de permitir um exame mais acurado

desta alteração, possibilitando diagnósticos mais precisos, auxiliando, desta forma,

no planejamento terapêutico do paciente. A tomografia computadorizada é a

modalidade de imagem de escolha para a avaliação de tumores malignos da boca e

orofaringe. Este exame promove uma boa visualização dos detalhes ósseos e uma

boa definição dos tecidos moles, e é útil na determinação da localização e extensão

de tumores maxilofaciais (CAVALCANTI et al., 2000). A TC possibilita uma boa

avaliação das alterações morfológicas causadas pelas doenças malignas que

envolvem a boca, orofaringe e estruturas anexas (ex: seios maxilares, fossa nasal,

glândulas salivares maiores). Determina a extensão do tumor, destruição óssea,

infiltração para tecidos moles e o envolvimento de estruturas adjacentes (ex:

glândulas, nervos, vasos, ossos ).

A TC possibilitou uma melhora significante frente à radiografia convencional

com relação às alterações morfológicas provocadas por neoplasias malignas da

região da cabeça e pescoço, principalmente quando associada com a utilização de

contrastes radiográficos intravenosos. Segundo Marsh, Vannier e Stevens (1984), a

TC deve ser o exame de escolha na avaliação inicial, estadiamento, planejamento
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terapêutico e acompanhamento dos pacientes portadores de neoplasias malignas da

cabeça e pescoço.

Em um trabalho desenvolvido por Pereira et al. (2001), foram avaliados 48

pacientes com câncer de boca através da TC, com o objetivo de analisar a

sensibilidade deste exame quanto à localização primária da doença, assim como a

presença de destruição de cortical provocada pela neoplasia. As imagens de TC

axiais, para análise, foram obtidas com 3mm de espessura de corte e 3mm de

intervalo de reconstrução, com a injeção de contraste radiográfico para promover um

melhor delineamento da lesão. Com relação à localização primária da afecção a TC

apresentou uma sensibilidade de 87,5%, com 06 resultados falso-negativos. Já com

relação à presença de destruição de cortical, não foi relatado nenhum resultado

falso-negativo, levando a uma sensibilidade deste exame de 100% para este exame.

Os autores consideraram a TC um exame de grande sensibilidade na avaliação de

neoplasmas malignos na região de boca e estruturas anexas, mostrando excelente

correlação com os achados cirúrgicos, auxiliando, desta forma, no diagnóstico e no

plano de tratamento destes pacientes.

Em outro estudo realizado por Close et al. (1986) foram analisados 43

pacientes, com carcinomas epidermóides de assoalho de boca, lábio inferior,

rebordo alveolar, base da língua, trígono retromolar e região de tonsilas, objetivando

avaliar a aplicabilidade da TC no diagnóstico de invasão mandibular destes tumores.

As imagens axiais rendidas apresentavam 5mm de espessura de corte. No caso de

dúvida quanto à presença de invasão mandibular, cortes adicionais de 3mm e

1,5mm eram realizados. Em todos os casos os pacientes foram submetidos a exame

de TC antes da realização de qualquer outro procedimento diagnóstico mais invasivo

(endoscopia ou biópsia incisional). Isto por que, segundo Schaefer et al. (1982), se
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estes procedimentos forem realizados de forma antecipada, podem promover um

aumento da vascularização local, pela inflamação induzida nos tecidos, dificultando

o correto delineamento da lesão pela TC. Close et al. (1986) observaram, então, a

confirmação histológica da presença de invasão mandibular em 11 (26%) dos casos.

Estes autores observaram uma sensibilidade da TC com relação à infiltração óssea

pela neoplasia de 100%, sendo, ainda, observado somente um resultado falso-

positivo levando a uma especificidade de 91,7%.

Bahadur (1990) também utilizou a TC na avaliação de infiltração mandibular

por neoplasmas malignos de boca. Ele comparou os resultados obtidos pelo exame

histopatológico de parte da mandíbula removida como forma de tratamento desta

doença, com os da TC de 44 pacientes. Uma das limitações deste trabalho é a não

definição do protocolo que foi utilizado para a obtenção das imagens dos pacientes

através da TC. Foi observada a presença de invasão mandibular comprovada pelo

exame histológico em 11 (25%) mandíbulas. De acordo com o autor, houve relação

direta da presença de invasão mandibular com a localização primária do câncer.

Com relação ao exame de tomografia foi relatada a superestimação da presença de

infiltração tumoral em 1 caso, levando a uma especificidade de 80%. A TC, por outro

lado, deixou de observar a presença de comprometimento ósseo em um único caso,

resultando em uma sensibilidade de 94%.

No trabalho desenvolvido por van den Brekel et al. (1998) os autores

estudaram 24 pacientes com carcinoma epidermóide localizados na região de

assoalho de boca e trígono retromolar através da TC, com o objetivo de determinar o

valor deste exame com relação à invasão mandibular por estes neoplasmas. O

protocolo utilizado para o escaneamento destes pacientes, foi o de cortes axiais com

5 a 6mm de espessura. Observou-se que somente um dos nove pacientes sem a
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presença de comprometimento ósseo apresentou resultado falso-positivo, levando a

especificidade de 89%; e três de dez pacientes com destruição do tecido ósseo, a

TC não demonstrou nenhuma alteração. Os resultados com relação à sensibilidade

da TC foram muito inferiores, quando comparados aos trabalhos anteriormente

citados, sendo 64%. O autor confirma que resultados melhores teriam sido obtidos

mudando-se o protocolo de obtenção das imagens, rendendo-se cortes mais finos

de 2 ou 3mm.

Shaha (1991) destaca que a avaliação da presença de infiltração de

cânceres de boca para a mandíbula é um aspecto de difícil caracterização e que

influi decisivamente na escolha da terapêutica a ser realizada, principalmente com

relação à preservação do segmento mandibular. Analisando 60 pacientes com

carcinomas epidermóides do assoalho de boca por meio da TC, este autor avaliou a

presença do comprometimento ósseo pela doença, utilizando um protocolo de 5mm

de espessura de corte. Em 41 (68%) pacientes a TC mostrou concordância com o

exame histológico do osso removido cirurgicamente. Foram obtidos 8 resultados

falso-positivos e 11 resultados falso-negativos, levando a uma especificidade e

sensibilidade de 86,6% e 81,6%, respectivamente. O autor afirma, ainda, que

embora a TC apresente um ótimo desempenho na análise dos tumores de cabeça e

pescoço, esta técnica apresenta limitações na avaliação da presença de infiltração

neoplásica para a mandíbula. Segundo o autor isto é decorrente do formato irregular

da mandíbula, dificultando a determinação da presença de invasões mínimas para a

cortical deste osso. Outras limitações desta técnica, segundo o autor, são: presença

de artefatos metálicos provenientes de restaurações dentárias de amálgama,

resultados falso-positivos com relação a alvéolos pós-cirúrgicos, necessidade de

cortes com espessura muito fina, dificuldade de se determinar o real
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comprometimento da mandíbula, além de ser um exame de alto custo para o

paciente.

Tsue et al. (1994) também destaca algumas limitações da TC na detecção

pré-cirúrgica de invasão carcinomatosa para a mandíbula. Avaliando 64 pacientes

com carcinomas epidermóides de boca e orofaringe os autores detectaram, através

do exame anatomopatológico de mandíbulas segmentadas, a presença de invasão

tumoral em 39% dos casos. Dos 15 pacientes escaneados em que foi observado

comprometimento mandibular, 73% demonstraram comprovação de destruição

óssea pelo histológico. Foram obtidos 31% de resultados falso-positivos, levando a

uma especificidade de 69%.

A utilização da TC como exame complementar no estadiamento de

neoplasias malignas da cabeça e pescoço tem sido freqüentemente utilizada

(COSTA et al., 2002; FREIRE et al., 2002; LESLIE et al., 1999; MADISON et al.,

1994; MUKHERJI; ARMAO; JOSHI, 2001; SCHAEFER et al., 1982; STERN et al.,

1990), sendo, inclusive, desenvolvido um novo sistema de estadiamento pela

American Joint Committee on Cancer (AJCC), onde se associa a tomografia

computadorizada ou ressonância magnética ao exame clínico no estadiamento dos

pacientes com câncer. MADISON et al. (1994) comparando a acurácia da TC com

relação ao exame clínico no estadiamento linfonodal em pacientes com neoplasias

malignas de cabeça e pescoço observou que a TC proporciona ganhos significativos

frente ao exame clínico no diagnóstico de linfonodos cervicais metastáticos

apresentando acurácia de 95% e 70%, respectivamente. Segundo Mukherji, Armao

e Joshi (2001) um linfonodo metastático caracteriza-se por: tamanho maior do que

1,5cm em diâmetro, e necrose central, sendo este fator um dos mais específicos na

determinação da presença de metástase nestas estruturas. Radiograficamente esta
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necrose central apresenta-se como uma imagem hipodensa na TC (MADISON et al.,

1994). A associação do exame clínico com a TC no estadiamento de neoplasias

malignas de cabeça e pescoço promove um aumento na detecção de linfonodos

metastáticos cervicais, facilitando, desta forma, o estabelecimento de prognósticos e

terapêuticas mais adequadas para os pacientes (MADISON et al., 1994).

Durante o exame tomográfico para o diagnóstico de neoplasias malignas é

de fundamental importância a utilização de contrastes radiográficos intravenosos. A

ação da neoplasia na angiogênese dos tecidos adjacentes ao tumor faz com que

haja uma maior concentração do contraste em áreas de maior atividade metabólica,

com rica vascularização, possibilitando uma melhor visualização dos tecidos moles

envolvidos, permitindo, assim, o delineamento da lesão (CHIKUI et al., 2000;

CAVALCANTI; RUPRECHT, QUETS, 2001). A avaliação do realce da imagem,

provocado pela injeção de contrastes radiográficos nos exames de TC, possibilitou

inúmeras informações sobre o padrão do fluxo sangüíneo e na determinação da

atenuação vascular em neoplasias malignas (TATEISHI et al., 2002). A utilização

destes contrastes, entretanto, deve ser realizada de forma criteriosa, sabendo as

suas indicações e as contra-indicações que restrinja o seu uso. As contra-indicações

para a utilização de contraste intravenoso são: nível sérico de creatina aumentado

(1,5ml/dl), insuficiência renal, diabetes mellitus não-compensado, mieloma múltiplo e

alergia ao meio de contraste iodado (SCHAEFER et al., 1982).

  A utilização de contrastes radiográficos intravenosos é de fundamental

importância no delineamento de tumores malignos e no realce destes, entretanto

não promove a diferenciação entre um linfonodo benigno e outro maligno.

Hipodensidade central nos linfonodos cervicais aumentados é altamente sugestivo

de malignidade. Contudo a presença desta hipodensidade em linfonodos menores
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pode ser devido ao depósito de gordura normofisiológico presente nestas estruturas

(MADISON et al., 1994).

A TC espiral tem auxiliado na melhora do realce provocado pelos contrastes

radiográficos na avaliação das neoplasias malignas de cabeça e pescoço. Spreer et

al. (1995) afirma que a TC espiral necessita de 1/3 do contraste utilizado na técnica

convencional, pela sua velocidade de escaneamento (CAVALCANTI; RUPRECHT;

QUETS, 2001; CAVALCANTI; VANNIER, 2000).

2.6  Tratamento

O tratamento do câncer de cabeça e pescoço, e entre eles o de boca,

orofaringe e estruturas anexas, requer um planejamento multidisciplinar e

multimodal. A principal preocupação continua a ser o controle locorregional do

tumor, especialmente, devido à incidência de metástases à distância (UICC, 1999).

O prognóstico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço é seriamente afetado

pela presença de linfonodos cervicais metastáticos, pelo tamanho do tumor, pelo seu

grau de diferenciação celular e pela presença de metástases à distância (UICC,

1999).

Carcinomas epidermóides de boca e orofaringe que se desenvolvem

adjacentes à mandíbula possuem a habilidade de invadir este osso através de seu

contato direto, necessitando a excisão do tecido afetado. A morbidade funcional e

cosmética observada nos casos tratados tem relação direta com a quantidade de

osso removido (SMYTH et al., 1996).  A decisão de preservação do máximo de
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tecido ósseo está relacionada com uma avaliação precisa da presença de infiltração

da afecção para o osso (HUNTLEY et al., 1996). Uma avaliação criteriosa quanto ao

envolvimento ósseo por câncer de boca e orofaringe é importante, não só, para o

estabelecimento de um diagnóstico preciso, como para o planejamento terapêutico

do paciente. Desta forma evita-se a realização de um sobre-tratamento, dificultando

a sua reabilitação, e também de um sub-tratamento, o que levaria a recidivas e

diminuição da sobrevida do paciente. Segundo Ogura et al. (2002) o

comprometimento do osso está altamente relacionado com o prognóstico dos

pacientes portadores de doença maligna de boca e orofaringe, e a presença de

invasão mandibular, principalmente quando ela se estende além do canal

mandibular, acarreta em um prognóstico ruim para a maioria dos casos.

O tratamento do câncer de boca e orofaringe dispõe, fundamentalmente, de

três tipos terapêuticos: a radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia, que podem ser

empregadas isoladamente ou em associação, de acordo com tipo de neoplasia

presente e o seu estágio de desenvolvimento. A distância do tumor com relação ao

tecido ósseo, e particularmente a sua adesão ou a infiltração óssea são parâmetros

que influenciam diretamente o tipo de terapêutica a ser realizada, além de interferir

no prognóstico do caso (MILLESI et al., 1990). Close et al. (1986) ressalta que nas

lesões onde se observa tecido normal interposto entre o câncer e a mandíbula, e

sem evidência de invasão endoneural, a mandíbula deve ser preservada. Se o

câncer estiver adjacente à mandíbula, em contato com este osso, mas sem

evidencia de destruição óssea, uma segmentação em rim deve ser processada.

Finalmente, se for diagnosticado a infiltração do tumor para a mandíbula, um

segmento dessa deve ser removido. Neste último caso, o paciente poderá

desenvolver problemas funcionais, como dificuldade de mastigação, fonação,
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estéticos, psicológicos e sociais (BROWN; BROWNE, 1995; SÖDERHOLM et al.,

1990). Shaha (1991) destaca que tumores que estão localizados próximos ou

aderidos ao periósteo mandibular podem ser mais bem tratados pela

mandibulectomia marginal.

Nos casos em que for planejado a associação da cirurgia com outra forma

de terapia (radioterapia ou quimioterapia), estes devem ser iniciados o quanto mais

breve possível após o tratamento cirúrgico. Kowalski, Carvalho e Pellizon (2002)

determinam que este intervalo não deve superar 6 semanas, destacando, ainda, a

necessidade de manutenção de um rigoroso cuidado à saúde bucal, incluindo

aplicação de flúor e avaliação dos dentes que devem permanecer e os que devem

ser extraídos antes da radioterapia, diminuindo, desta forma, os riscos de

osteorradionecrose e cáries de irradiação.

Conforme Shaha (1991) deve-se sempre ter em mente, que acima de tudo,

o tratamento de pacientes portadores de lesões malignas de boca e orofaringe deve

ser norteado pela completa erradicação da doença, e preservação, se possível, dos

aspectos funcionais e estéticos da região.
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3 PROPOSIÇÃO

• Avaliar as alterações clínicas, como formas de apresentação e

estadiamento clínico, observadas em pacientes portadores de neoplasias malignas

de boca e orofaringe que podem estar associadas com o potencial de infiltração do

osso subjacente pela doença.

• Determinar a sensibilidade e especificidade do exame físico na avaliação

da presença de infiltração para o tecido ósseo adjacente, tendo a tomografia

computadorizada como o padrão ouro para esta análise.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material

Um total de vinte e cinco (25) pacientes portadores de neoplasia maligna da

região de boca e orofaringe, de ambos os gêneros e com idades variando de 29 a 84

anos, foram atendidos no Ambulatório de Semiologia (curso de graduação e pós-

graduação) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – campus

São Paulo, no período compreendido de 01 de agosto de 2003 a 01 de agosto de

2004. Todos os pacientes participantes da pesquisa assinaram um termo de livre

consentimento esclarecido (Anexo A), conforme aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da Universidade de São Paulo (Apêndice B), sendo que a sua abdicação

de participação na pesquisa não acarretou em nenhum prejuízo para a continuidade

do tratamento do mesmo.

4.2 Métodos

A metodologia foi descrita em forma de tópicos para tornar possível o

acompanhamento de cada passo e seus respectivos detalhes, seguindo:

4.2.1 Exame clínico
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4.2.2 Tomografia computadorizada

4.2.3 Tomografia computadorizada x exame clínico

4.2.4 Diagnóstico histopatológico

4.2.1  Exame clínico

 O exame clínico foi realizado em todos os vinte e cinco (25) pacientes com

neoplasia maligna de boca e orofaringe, por 01 (um) examinador previamente

calibrado na Clínica de Semiologia (Apêndice C), em acordo com o professor

responsável pela clínica. O exame clínico foi subdividido em duas partes: anamnese

e exame físico. A anamnese teve por objetivo a identificação do paciente,

determinação da queixa principal e historia atual da doença.

Os pacientes foram submetidos a um exame físico criterioso e metódico

com o objetivo de avaliar a presença de destruição óssea provocada pela neoplasia.

Os dados obtidos na clínica, com relação aos aspectos clínicos da doença e

estadiamento clínico, foram avaliados para o estabelecimento de uma possível

correlação entre estes fatores e a presença de invasão óssea pelo câncer.

Com relação à localização as lesões foram agrupadas em 5 sítios na região

de boca: língua, trígono retromolar, gengiva, palato duro, mucosa jugal e assoalho

de boca; e em 3 sítios na região de orofaringe: palato mole, base de língua e região

de tonsilas (Figura 4.1) . Ainda com relação à localização elas foram agrupadas em

lesões de origem nas glândulas salivares maiores (parótida, submandibular e

sublingual) e na região de seios maxilares. As neoplasias malignas localizadas na
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região dos lábios superiores e, principalmente, nos inferiores não foram analisadas,

pela sua pouca representatividade de potencial para invasão do osso.

Com relação à forma de apresentação clínica das neoplasias malignas,

classificamo-las, de ordem geral, em lesões com aspecto úlcero-infiltrativo (Figura

4.2), úlcero-vegetante (Figura 4.3) e nodular recoberto por mucosa normal (Figura

4.4), sem a presença de ulceração.

Figura 4.1 - Observa-se a localização anatômica das lesões distribuídas em região de boca
(OC) e orofaringe (OP)
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O estadiamento clínico dos pacientes foi realizado através do sistema TNM

desenvolvido pela União Internacional Contra o Câncer de 1999, como segue no

Quadro abaixo:

Figura 4.2 - Úlcera do tipo infiltrativa em região de
palato do lado direito

Figura 4.3 - Úlcera do tipo vegetante em região
de trígono retromolar do lado
esquerdo

Figura 4.4 - Lesão do tipo nodular em região de trígono retromolar do lado
esquerdo (setas)
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FATOR DESCRIÇÃO

T
Tx
To
Tis
T1
T2

T3
T4

TUMOR PRIMÁRIO
Tumor primário não pode ser avaliado
Nenhuma evidencia de tumor primário
Carcinoma in situ
Tumor primário menor ou igual a 2 cm em sua maior dimensão
Tumor primário maior do que 2 cm e menor do que 4 cm em sua
maior dimensão.
Tumor primário maior do que 4 cm em sua maior dimensão
Tumor invade estruturas adjacentes (osso cortical, seio maxilar,
fossa nasal, musculatura profunda, pele e tecidos moles do
pescoço).

N
Nx

No

N1
N2
     N2a
     N2b
     N2c
N3

LINFONODOS REGIONAIS
Linfonodos regionais não podem ser avaliados

Ausência de metástases em linfonodos regionais

Metástase em linfonodo regional ipsilateral �3cm de dimensão
Metástase em linfonodo regional >3cm e <6cm
Metástase a um linfonodo ipsilateral
Metástases a linfonodos ipsilaterais múltiplos
Metástases a linfonodos bilaterais ou contralaterais
Metástase em um linfonodo >6cm em sua maior dimensão

M
Mx

Mo
M1

METÁSTASE À DISTÂNCIA
Presença de metástase não pó ser avaliada

Ausência de metástase à distância
Presença de metástase à distância

O agrupamento por estádios, também processado de acordo com a UICC

(1999), teve por objetivo evidenciar a presença de correlação existente entre os

estádios clínicos e a presença de destruição óssea tumoral (Quadro 4.2).

Quadro 4.1 – Classificação TNM
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ESTÁDIO TNM

O Tis NO MO

I T1 N0 M0

II T2 N0 MO

III

T3 N0 M0

T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3 N1 M0

IV T4 N1 M0

Qualquer T N2 M0

Qualquer T N3 M0

Qualquer T, qualquer N, M1

4.2.2  Tomografia computadorizada

Todos os vinte e cinco (25) pacientes portadores de neoplasia maligna da

região de boca e orofaringe foram submetidos ao exame de tomografia

computadorizada (TCT-600 HQ, Toshiba Medical Systems Inc., Tustin, CA, USA),

realizado no setor de Radiologia do Hospital Universitário da Universidade de São

Paulo, seguindo o protocolo: cortes axiais e coronais com espessura de corte de

5mm, com 5mm/1,8s de intervalo de reconstrução, 120kVp, 220 mA, em uma matrix

de 256x256, com FOV de 20,1cm. No caso de dúvida com relação à presença de

destruição de cortical foram realizados cortes adicionais de 2mm a 3mm de

espessura, para o estabelecimento de um melhor diagnóstico. Os pacientes que não

apresentavam contra-indicações (diabetes não-compensado, alergia ao contraste,

Quadro 4.2 – grupamento por estádios segundo a UICC (1999)
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insuficiência renal crônica, mieloma múltiplo, etc) foram submetidos, durante o

exame tomográfico, a uma injeção intravenosa de contraste radiográfico iodado não-

iônico (Iopamiron 300, Schering AG, São Paulo, SP, Brazil), cujo volume variou de

acordo com o peso, idade e função renal do paciente. A utilização desta substância

teve por objetivo auxiliar na visualização dos tecidos moles envolvidos pela doença,

possibilitando um melhor delineamento da lesão, além de proporcionar ganhos

significativos no diagnóstico e na localização dos linfonodos metastáticos na região

cervical.

As imagens axiais e coronais por meio da TC foram obtidas com o objetivo

de avaliar a presença de destruição do osso adjacente à lesão (janela para tecido

ósseo) (Figura 4.5. e 4.6), e para análise da extensão da infiltração tumoral para os

tecidos moles circundantes (janela para tecidos moles) (Figura 4.7). As imagens da

TC foram analisadas por 01 (um) examinador, experiente e calibrado em interpretar

exames tomográficos de neoplasias malignas da região de cabeça e pescoço, no

Laboratório de Imagens em 3D (LABI-3D) (www.fo.usp.br/labi3d) da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo – FOUSP. No caso de dúvida quanto à

presença de envolvimento ósseo pela lesão, um segundo examinador, médico

radiologista do Hospital Universitário da USP, foi consultado, e em comum acordo

determinou-se a presença ou não de destruição do osso pelo câncer. Os dados

observados na TC foram transcritos para a ficha do paciente (Apêndice D).
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Figura 4.5 - Corte coronal com janela para tecidos duros
observa-se destruição óssea em ramo
ascendente esquerdo (seta)

Figura 4.6 - Corte axial com janela para tecidos duros
observa-se destruição em óssea em ramo
ascendente do lado esquerdo da mandíbula
(seta)

Figura 4.7 - Corte axial com janela para tecidos moles observa-se o realce da neoplasia maligna, pelo
contraste intravenoso, em espaço parafaringeo invadindo a orofaringe e provocando
destruição em ramo mandibular esquerdo (setas)
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4.2.3  Tomografia computadorizada x exame clínico

Os resultados avaliados por meio da TC foram estabelecidos como o padrão

ouro da nossa pesquisa, sendo os dados obtidos pelo exame clínico comparado com

estes, a fim de se determinar a sensibilidade e especificidade do exame clínico na

avaliação da presença de destruição óssea provocada por neoplasias malignas de

boca e orofaringe. Segundo Rey (1999), a sensibilidade de um exame refere-se a

sua capacidade de determinar a presença de uma doença; e a especificidade refere-

se à capacidade de se determinar a ausência de uma determinada doença ou fator.

Logo a sensibilidade expressar-se-á pelo total de pacientes estudados menos os

resultados falso-negativos; e a especificidade será definida pelo total de pacientes

menos os resultados equivalentes a falso-positivos. Portanto temos:

Se; a = verdadeiro positivo

b = falso positivo

c = falso negativo

d = verdadeiro negativo

Sensibilidade (S) = a/(a+c)

Especificidade (E)= d/(d+b)
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4.2.4 Diagnóstico histopatológico

Todos os vinte e cinco (25) pacientes analisados foram submetidos à

biopsia do tipo incisional da lesão, preferencialmente após a realização do exame

tomográfico, sendo os fragmentos fixados em solução de formol a 10%, e,

posteriormente, encaminhados para a Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP para

análise histopatológica. As neoplasias malignas foram classificadas de acordo com o

seu tipo histológico de origem (carcinoma, sarcoma, linfomas) e subtipo (ex:

carcinoma epidermóide, carcinoma adenóide cístico, carcinoma de células acinares,

linfoma, etc).
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5 RESULTADOS

5.1  Caracterização da amostra

O estudo prospectivo realizado no Ambulatório de Semiologia da Faculdade

de Odontologia da USP analisou, entre o período de agosto de 2003 a agosto de

2004, vinte e cinco (25) pacientes portadores de neoplasias malignas de boca e

orofaringe (com exceção das lesões localizadas em lábios superiores e inferiores).

Conforme se destaca no Quadro 5.1., a distribuição dos pacientes com relação ao

gênero, observou-se que 17 (68%) pertenciam ao gênero masculino e 8 (32%) dos

pacientes eram mulheres.

Com relação à cor da pele dos pacientes observamos que 13 (52%) dos

pacientes eram leucodermas, 4 (16%) eram melanodermas, 7 (28%) eram

feodermas e somente um (4%) paciente era xantoderma, conforme observa-se no

Quadro 5.1.



81

Nome Gênero Cor da
pele

Idade
(anos)

Queixa
principal

Hábitos
nocivos

1. JSF Masculino Feoderma 62 FB N

2. MJMO Feminino Leucoderma 67 DAB+DD N

3. JO Masculino Xantoderma 77 FB TCH+ED

4. JCV Masculino Leucoderma 48 CA TCI+ED

5. EFA Feminino Leucoderma 66 CA N

6. AM Masculino Leucoderma 59 FB TCI+ED

7. MAS Masculino Feoderma 51 FB TCI+ED

8. APB Masculino Leucoderma 52 FB TCI+ED

9. AMR Masculino Melanoderma 63 FB TCI+ED

10. WB Masculino Melanoderma 81 DAB+IR N

11. AMJ Feminino Feoderma 31 FB N

12. WC Masculino Leucoderma 64 FB TCI+ED

13. MRC Feminino Leucoderma 54 FB ED

14. SSS Feminino Feoderma 58 FB TCH

15. MLS Feminino Leucoderma 84 FB TP

16. JML Masculino Feoderma 57 DD+CA TCI+ED

17. IPCC Feminino Melanoderma 62 DD+FB TCH

18. GMR Masculino Feoderma 29 IR ECH

19. GCG Masculino Melanoderma 36 FB TCI+EF

20. ANS Masculino Leucoderma 61 FB TCI+ED

21. BFB Masculino Leucoderma 56 CA TCI+E

22. AVS Masculino Leucoderma 60 FB TCI+ED

23. MLF Feminino Feoderma 56 FB N

24. AM Masculino Leucoderma 40 CA TCI+ED

25. RC Masculino Leucoderma 73 FB N

Legendas: Queixa principal: FB (ferida na boca); DAB (dificuldade de abrir a boca); DD (dificuldade de
deglutir); CA (caroço na boca); IR (inchaço no rosto). Hábitos nocivos: N (nenhum); TCH (tabagista de
cachimbo); TCI (tabagista de cigarro); TP (tabagista de cigarro de palha); ED (etilista de bebidas
destiladas); EF (etilista de bebidas fermentáveis).

Quadro 5.1 - Identificação dos pacientes com relação ao gênero, cor da pele, idade, queixa principal e
hábitos nocivos (apurados durante a anamnese)

Nesta população a idade dos pacientes variou de 29 a 84 anos, com idade

média de 57,88 anos (masculino = 57 e feminino = 59,75 anos). Observou-se um
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1
3

1

9

7

2

2

21 a 30

31 a 40

41 a 50 

51 a 60

61 a 70 

71 a 80

81 a 90

predomínio de distribuição dos pacientes na sexta (36%) e na sétima (28%) décadas

de vida (Gráfico 5.1).

A queixa principal mais freqüentemente relatada pelos pacientes foi a de

uma “ferida na boca”, representando 17 (68%) pacientes. O relato de “crescimento

de um caroço na boca” foi apresentado por 5 (20%) pacientes, “inchaço no rosto” por

dois (8%), “dificuldade de deglutir” por três (12%) e “dificuldade de abrir a boca” por

dois (8%) pacientes. Observou-se a existência concomitante de mais de uma queixa

em quatro pacientes (Quadro 5.1.).

Os hábitos nocivos da população da amostra foram reportados no Quadro

5.1. sendo que o hábito de fumar cigarros mostrou-se presente em 12 (48%)

pacientes. Onze (44%) dos pacientes eram consumidores crônicos de bebidas

alcoólicas destiladas. Foi reportado também, que sete (28%) pacientes não

Gráfico 5.1 - Distribuição dos pacientes em relação à faixa etária
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possuíam nenhum hábito nocivo que estivesse relacionado com a gênese das

lesões malignas.

O agrupamento das afecções com relação a seu local primário de

desenvolvimento foi realizado em lesões com origem na orofaringe, na boca e na

região parotídea. Foi identificado que 92% (23) das lesões localizavam-se em boca e

somente 8% (2) das lesões estavam situadas em orofaringe. Da mesma forma,

subdividimos o local de desenvolvimento das lesões em boca (gengiva, mucosa

jugal, trígono retromolar, palato duro, língua e assoalho bucal) e orofaringe (região

de tonsilas, palato mole). Observou-se, então, uma distribuição regional das lesões,

de forma que 6 (24%) localizavam-se em assoalho de boca, 4 (16%) em região de

palato duro, 4 (16%) em língua, 3 (12%) em região de trígono retromolar, 2 (8%) em

região de palato mole e tonsilas, 4 (16%) em gengiva e 2 (8%) lesões envolviam

simultaneamente a parótida e a mucosa jugal (Gráfico 5.2).

Gráfico 5.2 - Distribuição das lesões com relação à localização
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5.2  Tipo Histológico

Todas as lesões foram submetidas à biopsia incisional inicial, sendo o

material encaminhado para a Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. Conforme o

laudo histopatológico as lesões foram classificadas como carcinomas epidermóides

em 20 pacientes (80%), em 2 pacientes (8%) as lesões eram carcinomas

mucoepidermóides, um (4%) era portador de um carcinoma de células acinares,

outro apresentava um carcinoma adenóide cístico e o último paciente apresentava

um linfoma ATLL (Gráfico 5.3).

Gráfico 5.3 - Tipos histológicos das neoplasias malignas
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5.3  Aspectos clínicos das neoplasias

A forma de apresentação clínica das neoplasias foi dividida em três

diferentes tipos: úlcero-infiltrativo, úlcero-vegetante e nodular (Gráfico 5.4).

Observou-se um predomínio da forma de apresentação do tipo úlcero-infiltrativo,

representando 64% (16 casos) do estudo populacional. O tipo úlcero-vegetante

destacou-se como a segunda forma mais freqüente de apresentação, sendo

representado por 24% (6 casos) dos pacientes. A forma nodular, na qual

observamos a preservação da mucosa de revestimento, sem a presença de úlcera,

destacou-se em 12% da amostra (03 pacientes).

Gráfico 5.4 - Forma de apresentação clínica das neoplasias malignas
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5.4  Estadiamento clínico

O estadiamento clínico das neoplasias malignas foi realizado de acordo com

o proposto em 1999 pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), seguindo o

sistema TNM. Com relação ao tamanho das lesões (T) observou-se que houve um

predomínio de casos mais avançados, sendo que 20 (78,26%) lesões foram

classificadas como T4. Duas lesões (8%) foram classificadas como apresentando o

tamanho T2,  duas classificadas como T1 e a restante foi classificada como T3.

A presença de linfonodos cervicais metastáticos (N) revelou uma

distribuição mais heterogênea do grupo populacional estudado, sendo que 8

pacientes (32%) não demonstravam nenhum comprometimento cervical. As lesões

foram classificadas como N1 em 7 pacientes (28%) e como N2 em 6 casos (24%).

Os tumores em que o comprometimento linfonodal apresentava-se em estágio mais

avançado, e classificados como N3, representaram 4 (16%) de todos os pacientes

examinados.

Com relação à presença de metástases à distância (M), esta foi identificada

em três pacientes (16%) avaliados. Vinte e dois pacientes (84%) estavam livres de

focos metastáticos em outros sítios do organismo.

Com base nestes dados foi realizada a distribuição dos pacientes em

relação ao estádio de evolução da neoplasia maligna. Foi identificado que 21

pacientes (84%) encontravam-se em estágio IV, caracterizando lesões bem

avançadas. Dois pacientes (8%) foram agrupados em estágio I, e os dois pacientes

restantes (8%) foram identificados como pertencentes ao estágio II (Gráfico 5.5).
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5.5 Avaliação da presença de destruição óssea através da tomografia

computadorizada

A avaliação quanto à presença de destruição óssea provocada pelas

neoplasias malignas de boca e orofaringe utilizou a tomografia computadorizada

como o padrão ouro da amostra. Observou-se pela análise dos exames tomográficos

que a presença de comprometimento do osso adjacente se fazia presente em 17

pacientes (68%). Oito pacientes (32%) apresentavam-se livres de envolvimento

ósseo pela neoplasia (Gráfico 5.6).

Gráfico 5.5 - Classificação das lesões segundo o estadiamento clínico
proposto pela UICC
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5.6 Correlação entre o exame físico e a tomografia computadorizada na

avaliação de destruição óssea

A análise da presença de destruição óssea provocada pela neoplasia

através do exame clínico evidenciou comprometimento do osso adjacente à lesão

em 15 (60%) dos pacientes examinados. Dez pacientes demonstravam através do

exame físico estarem livres de qualquer destruição óssea provocado pelo tumor.

Foi possível determinar, desta forma, a sensibilidade e especificidade do

exame clínico quanto ao potencial de evidenciar a presença de infiltração óssea

pelas neoplasias malignas de boca e orofaringe. Dos 15 pacientes em que o exame

físico identificou a presença destruição de cortical, só foi observado um resultado

falso-positivo, ocorrendo nestes casos uma sobre-estimação do comprometimento

ósseo. Por outro lado, dos 10 pacientes em que o exame físico não evidenciou

Gráfico 5.6 - Incidência de destruição óssea provocada por neoplasias malignas de
boca e orofaringe
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envolvimento do osso pela lesão, foram observados três resultados falso-negativos,

ocorrendo uma sub-estimação do comprometimento ósseo nestes pacientes (Tabela

5.1). O exame físico apresentou uma acurácia de 84% na identificação de destruição

óssea por neoplasias malignas de boca e orofaringe.

Tabela 5.1 - Avaliação da sensibilidade e especificidade do exame clínico quanto à presença de
destruição óssea provocada por neoplasias malignas de boca e orofaringe

Avaliação de destruição
de cortical através do

Exame Clínico

Avaliação de destruição de cortical através
da TC

- Padrão Ouro-

                 SIM                              NÃO     TOTAL

SIM 14 1 15

NÃO 3 7 10

TOTAL 17 8 25

 Observa-se desta forma que o exame físico apresentou sensibilidade de

82% e especificidade de 87,5% com relação à avaliação da presença de destruição

óssea provocada por neoplasias malignas da região de boca e orofaringe (Gráfico

5.7).
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Quando analisamos o local de desenvolvimento dos tumores e a presença

de destruição óssea, observa-se que todas (100%) as lesões localizadas em palato

duro, trígono retromolar e orofaringe apresentavam comprometimento ósseo.

Tumores situados em gengiva superior e inferior, também, apresentaram um alto

índice de invasão para a mandíbula, sendo esta presente em 75% dos casos. Por

outro lado nenhuma das lesões desenvolvidas em língua, seja em borda lateral ou

ventre lingual, apresentava infiltração mandibular, e 50% das lesões de assoalho

bucal estavam livres de infiltração da neoplasia maligna para a mandíbula (Tabela

5.2).

Gráfico 5.7 - Sensibilidade e especificidade do exame físico na avaliação de
destruição óssea
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Tabela 5.2 - Correlação entre a localização das neoplasias malignas de boca e orofaringe e a
presença de destruição óssea

Localização
Avaliação de destruição de

cortical através da TC
- Padrão Ouro-

SIM NÃO                TOTAL
Gengiva 3 (75) 1 (25) 4

Assoalho de boca 3 (50) 3 (50) 6

Língua 0 4 (100) 4

Palato duro 4 (100) 0 4

Trígono Retromolar 3 (100) 0 3

Palato Mole + Região de
Tonsilas

2 (100) 0 2

Parótida + Mucosa jugal 2 (100) 0 2

TOTAL 17 (68) 8 (32) 25 (100)

* valores relativos entre parênteses

Com relação ao aspecto de manifestação clínica das neoplasias verificou-se

que todas as lesões com apresentação nodular, sem a presença de úlcera

superficial, mostravam algum grau de invasão ao tecido ósseo adjacente. Das 16

lesões que se mostravam como uma úlcera do tipo infiltrativa, observou-se que 11

(68,75%) delas destruíam osso. Das lesões com aspecto clínico úlcero-vegetante,

50% delas apresentavam envolvimento do osso adjacente (Tabela 5.3).
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Tabela 5.3 - Correlação entre os aspectos clínicos das neoplasias malignas de boca e orofaringe e a
presença de destruição óssea

Apresentação Clínica
Avaliação de destruição de

cortical através da TC
- Padrão Ouro-

SIM NÃO                TOTAL
Úlcera Infiltrativa 11 (68,75) 5 (31,25)      16

Úlcera Vegetante 3 (50) 3 (50)      6

Nódulo ou tumefação 3 (100) 0      3

Total 17 8        25 (100)

* valores relativos entre parênteses

Não foi possível determinar a relação existente entre o tamanho das

neoplasias e a presença de destruição óssea por elas provocadas, visto que o grupo

populacional de estudo apresentou-se de forma bastante homogênea, sendo que 20

(80%) das 25 lesões avaliadas foram classificadas como T4. Destas 16 (80%)

apresentavam infiltração óssea tumoral, e 4 lesões apresentavam-se com

preservação óssea. Dos dois pacientes classificados com lesões do tamanho T1, um

apresentava destruição óssea e o outro não. Duas lesões classificadas como T2 não

demonstravam qualquer envolvimento ósseo através da TC; e o único paciente com

tamanho de lesão T3, também, apresentava-se livre de envolvimento ósseo pela

neoplasia maligna (Tabela 5.4).
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Tabela 5.4 - Correlação entre o tamanho das neoplasias malignas de boca e orofaringe e a presença
de destruição óssea, de acordo com a classificação TNM

Tamanho da Lesão (T)
Avaliação de destruição de

cortical através da TC
- Padrão Ouro-

SIM NÃO                TOTAL
T1 1 (50) 1 (50) 2

T2 0 2 (100) 2

T3 0 1 (100) 1

T4 16 (80) 4 (20) 20

Total 17 8 25

* valores relativos entre parênteses

A correlação entre a presença de linfonodos cervicais metastáticos e a

destruição de cortical pela neoplasia, observada pelo exame de TC, destacou que 4

(50%) dos pacientes com diagnóstico clínico negativo quanto ao comprometimento

linfonodal mostravam evidências tomográficas de destruição óssea. Da mesma

forma que 6 (85,71%) lesões classificadas como N1, 4 (66,66%) classificadas como

N2 e 3 (75%) lesões classificadas como N3 apresentavam destruição do osso

adjacente ao tumor (Tabela 5.5).
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Tabela 5.5 - Correlação entre a presença de linfonodos cervicais metastáticos em neoplasias
malignas de boca e orofaringe e a presença de destruição óssea, de acordo com a
classificação TNM

Linfonodos metastáticos
(N)

Avaliação de destruição de
cortical através da TC

- Padrão Ouro-

SIM NÃO                TOTAL
N0 4 (50%) 4 (50%) 8

N1 6 (85,71%) 1 (14,29%) 7

N2 4 (66,66%) 2 (33,33%) 6

N3 3 (75%) 1 (25%) 4

Total 17 8 25

* valores relativos entre parênteses

Com relação à presença de metástases à distância das neoplasias de boca

e orofaringe, foi observado que 14 (70%) das lesões, onde esta se fazia ausente,

mostravam evidências radiográficas de comprometimento ósseo. Os 03 pacientes

que demonstravam metástases da lesão primária, também apresentavam invasão do

osso pelo câncer (Tabela 5.6).
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Tabela 5.6 - Correlação entre a presença de metástases à distância em neoplasias malignas de boca
e orofaringe com a presença de destruição óssea, de acordo com a classificação TNM

Metástases à distância
Avaliação de destruição de

cortical através da TC
- Padrão Ouro-

SIM NÃO                TOTAL
M0 14 (70) 8 (30) 22

M1 3 (100) 0 3

Total 17 8 25

* valores relativos entre parênteses

A correlação entre o estadiamento clínico das lesões, de acordo com a

UICC (1999), e a presença de destruição óssea em conseqüência da invasão

neoplásica evidenciou que das 21 lesões classificadas como pertencentes ao

estágio IV, 16 (76,19%) sugeriam destruição óssea na TC. As 02 lesões em estágio

II não mostravam comprometimento do osso e dos tumores classificados em estágio

I, um demonstrava envolvimento ósseo e o outro apresentava-se livre de infiltração

óssea neoplásica (Tabela 5.7).
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Tabela 5.7 - Correlação entre estadiamento clínico das neoplasias malignas de boca e orofaringe e a
presença de destruição óssea, de acordo com a UICC (1999)

Estadiamento Clínico
Avaliação de destruição de cortical através

da TC
- Padrão Ouro-

SIM NÃO
TOTAL

I 1 (50) 1 (50) 2

II 0 2 (100) 2

III 0 0 0

IV 16 (76,19%) 5 (23,81%) 21

Total 17 8 25

* valores relativos entre parênteses
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6 DISCUSSÃO

A presença de infiltração óssea por neoplasias malignas da região de boca

e orofaringe, durante o seu processo de crescimento, é um fator crítico na escolha

da terapêutica a ser empregada e na morbidade do paciente, visto que o tratamento

desta doença após o comprometimento ósseo acarreta em prejuízos na fonação,

deglutição, estéticos e psicológicos (CLOSE et al., 1986; SHAHA, 1991). A procura

do método mais preciso para a avaliação deste comprometimento ósseo justifica a

diversidade de exames complementares por imagem que têm sido proposto para a

análise do envolvimento do osso adjacente a esta doença (HEPPT; ISSING, 1993;

NAKAYAMA et al., 2003; VAN DEN BREKEL et al., 1998).

Dentre as diferentes técnicas imaginológicas utilizadas, a TC tem sido

recomendada como a modalidade de escolha na avaliação da presença de

comprometimento maxilo-mandibular em cânceres localizados nestas regiões

(TALMI et al., 1996). Muitos trabalhos (BROWN et al., 1994; CLOSE et al., 1986;

HUNTLEY et al., 1996; OGURA et al., 2002; PEREIRA et al., 2001; SHAHA, 1991;

TOTSUKA et al., 1991; TSUE et al., 1994) puderam confirmar através dos achados

histopatológicos, o envolvimento ósseo mostrado na TC, conferindo-lhe grande

confiabilidade e especificidade.

Com relação à eficácia da TC, os trabalhos de Tsue et al. (1994), Shaha

(1991) e van den Brekel et al. (1998) relataram resultados insatisfatórios, quanto a

sua capacidade de identificar a infiltração mandibular por neoplasias malignas da
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boca e orofaringe. A diferença entre estes resultados e os encontrados por Close et

al. (1986), Pereira et al. (2001) e Bahadur (1990) deve-se, principalmente, à técnica

de obtenção das imagens de TC, visto que a espessura de corte é variável, e

constitui um parâmetro de grande influência nos resultados finais obtidos. Nos três

primeiros trabalhos a espessura dos cortes axiais obtidos foi de 5mm a 6mm, o que

dependendo da região pode ocasionar um problema denominado “efeito de volume

parcial”. Segundo Seeram (2001) o fenômeno denominado de “efeito de volume

parcial” se define como um artefato de imagem causado por cortes tomográficos

espessos, onde se tem a sobreposição indesejada de estruturas de diferentes

densidades em uma mesma imagem. Este artefato diminui o detalhamento do

exame e dificulta a interpretação da presença de destruição óssea provocada pelo

tumor, levando, principalmente, a resultados falso-negativos. Esta dificuldade no

diagnóstico, devido a presença deste artefato, não foi relatada por Close et al.

(1986), cujas imagens axiais foram obtidas com espessura de 5mm, e nos casos de

duvida com relação à presença de destruição óssea pela lesão cortes adicionais de

3mm e 1,5mm foram realizados. Pereira et al. (2001), por outro lado, obtiveram

todas as imagens com um protocolo inicial de cortes axiais de 3mm de espessura, e

concluíram que para realização de estudos de alta resolução é necessária a

realização de cortes com 2mm a 3 mm de espessura, fornecendo, desta forma, um

melhor detalhamento das estruturas, aumentando, conseqüentemente, a

sensibilidade deste exame. Em nossa pesquisa seguimos o protocolo sugerido por

Close et al. (1986), visto que o tomógrafo por nós utilizados era do tipo convencional,

e a obtenção de cortes com espessura mais fina acarretaria em exames muitos

demorados, diminuindo a eficácia dos contrastes radiográficos intravenosos no

realce e delineamento das neoplasias.
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A escolha da TC como o padrão ouro de nossa pesquisa foi devido a sua

eficácia comprovada na avaliação de destruição óssea provocada por neoplasias

malignas de boca e orofaringe e pela impossibilidade de avaliarmos este

comprometimento ósseo através do exame histopatológico de toda a lesão

removida, visto que o Ambulatório de Semiologia da FOUSP apresenta

características voltadas exclusivamente ao diagnóstico destas doenças, sendo os

pacientes, posteriormente, encaminhados a diferentes centros de referência para o

estabelecimento da terapêutica adequada.

A incidência de destruição óssea provocada por neoplasias malignas de

boca e orofaringe varia bastante em diferentes trabalhos. Dentre os trabalhos

estudados, o de Millesi et al. (1990) apresentou a menor incidência de invasão

óssea, sendo esta presente somente em 32% dos casos. A baixa incidência

encontrada por estes autores deve-se à sua análise exclusiva de invasão neoplásica

para a mandíbula. Pereira e colaboradores em 2001 avaliaram 48 pacientes com

carcinomas epidermóides de boca e observaram a presença de destruição óssea em

52% deles. Nakayama et al. (1999) encontraram uma incidência muito maior de

comprometimento ósseo por estas neoplasias, sendo esta diagnosticada em 83,8%

dos casos. Esta alta incidência apresentada deve-se ao fato da amostra selecionada

constar de lesões localizadas exclusivamente em região de gengiva. Kalavrezos et

al. (1996) obtiveram resultados mais próximos aos de nossa pesquisa, tendo

relatado uma incidência de 68% de infiltração óssea por carcinomas orais. Dos 25

pacientes avaliados observamos a presença de comprometimento ósseo em 17

pacientes, representando 68% da amostra. Esta alta incidência observada em nosso

estudo deve-se ao fato de termos incluído em nossa amostra pacientes com lesões

localizadas nos mais diferentes sítios, sendo que a localização da lesão apresenta
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influência direta na presença de destruição óssea, como discutiremos

posteriormente.

O valor do exame clínico na avaliação de destruição óssea provocada por

neoplasias malignas de boca e orofaringe é muito diversificado nos diferentes

trabalhos na literatura. Close et al. (1986) analisando 43 pacientes com câncer de

boca observaram que o exame clínico apresentou sensibilidade de 93% e

especificidade de 60% na análise de infiltração mandibular destas lesões. Van den

Brekel et al. (2001), contudo, obtiveram resultados bastante diferentes. Estudando

29 pacientes portadores de neoplasias malignas em assoalho de boca ou região de

trígono retromolar os autores observaram que o exame clínico apresentou

especificidade de 100% e sensibilidade de somente 39% na análise de infiltração

destas afecções para a mandíbula.  No nosso trabalho os resultados obtidos

apontam sensibilidade de 82% e especificidade de 87,5% para o exame clínico.

Estes dados são mais compatíveis com o estudo de Leipzig (1985), que analisando

20 pacientes com câncer de boca ou orofaringe encontrou para o exame clínico uma

sensibilidade de 91% e especificidade de 80% na análise de destruição óssea. Da

mesma forma este autor mostrou uma acurácia de 84% do exame clínico na

avaliação da presença de envolvimento óssea. Este resultado foi idêntico ao obtido

em nosso estudo, onde também observamos uma acurácia de 84% do exame físico.

Shaha (1991) analisando 60 pacientes com câncer de assoalho de boca evidenciou,

para o exame clínico, uma acurácia de 88% no diagnóstico de invasão neoplásica

para a mandíbula. De acordo com estes resultados, e dos que obtivemos em nosso

estudo, o exame físico de pacientes com câncer de boca e orofaringe tem

demonstrado uma grande aplicabilidade na avaliação de infiltração óssea por esta

doença.
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Quanto ao local de desenvolvimento das neoplasias, Kalavrezos et al.

(1996) observaram uma forte correlação entre a localização da afecção e a presença

de envolvimento ósseo. Os autores relatam que 100% das lesões localizadas em

região de trígono retromolar apresentavam invasão para a mandíbula, da mesma

forma que 71% das lesões em gengiva, 52% em assoalho bucal e 40% das lesões

em língua. Tsue et al. (1994), entretanto, observaram comprometimento mandibular

em 52% das lesões de assoalho de boca e em apenas 42% das lesões em trígono.

Das neoplasias localizadas em orofaringe, somente 17% invadiam o osso. Bahadur

(1990) relatou que 75% das lesões em gengiva destruíam o osso subjacente e

somente 25% das lesões em trígono retromolar apresentavam esta característica.

Embora o número de nossa amostra seja reduzido, observamos que as 3 neoplasias

que se desenvolveram em região de trígono retromolar apresentavam invasão para

a mandíbula, assim como, todas as 4 lesões em região de palato duro, as duas

lesões em orofaringe, 3 (75%) das 4 lesões em gengiva, e 3 (50%) das 6 lesões

localizadas em assoalho bucal e nenhuma das 4 neoplasias de língua. A maior

ocorrência de infiltração óssea pelas neoplasias localizadas na região de trígono

retromolar e gengiva deve-se à pequena quantidade de tecido mole (2mm a 3mm)

sobreposta ao osso. Estes dados nos levam a concluir, conforme relatado pelos

trabalhos anteriores, que o local de desenvolvimento dos tumores apresenta estreita

relação com a presença de infiltração neoplásica para o osso.

 Com relação à forma de apresentação clínica das lesões, observamos que

houve um predomínio de destruição óssea provocada pelas lesões do tipo úlcero-

infiltrativas (68,75%) e para as lesões nodulares (100%). Este alto percentual

observado nas úlceras do tipo infiltrativas pode ser explicado pelo seu maior vetor de

crescimento em direção aos tecidos subjacentes, tendendo a infiltra-se no tecido
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ósseo durante a sua progressão. As lesões nodulares se faziam presentes somente

em três pacientes, portanto devem ser analisadas com reserva sobre este seu

“altíssimo” potencial em provocar destruição óssea. Das lesões com aspecto úlcero-

vegetante 3 (50%) das 6 mostravam infiltração para o osso, o que se explica por seu

maior potencial de crescimento exofídico, com o vetor de progressão em direção

oposta aos tecidos subjacentes. Somente um trabalho na literatura relacionou o

aspecto clínico das lesões com a sua capacidade de infiltrar para o tecido ósseo.

Tsue et al. (1994), observaram uma maior predisposição de invasão óssea por

lesões ulceradas, sendo que 60% destas apresentavam erosão mandibular. Estes

resultados são equivalentes aos nossos com respeito as lesões do tipo úlcero-

infiltrativas.

Com relação ao tamanho das lesões, observou-se que a maioria delas

(80%) foi classificada como T4, segundo o sistema TNM da UICC (1999). Somente 2

lesões foram classificadas como T1, 2 como T2 e apenas uma como T3. O tamanho

da lesão apresenta relação direta com a presença de invasão óssea, pois quanto

maior a superfície de contato maior o potencial de haver envolvimento do osso.

Leipzig (1985) correlacionando o tamanho da lesão, segundo o sistema TNM, com a

presença de destruição óssea por neoplasias malignas de boca, observou que

nenhuma lesão classificada clinicamente como T1 ou T2 apresentava envolvimento

ósseo. Dos 6 pacientes classificados como T3, um apresentou infiltração da

neoplasia para osso, caracterizando que a lesão foi sub-classificada, visto que

segundo a UICC (1999) a presença de invasão tumoral para o osso define a lesão

como T4. O autor ainda observou que dos 20 pacientes portadores de lesões do

tamanho T4, 16 apresentavam envolvimento ósseo. Em nosso estudo observamos

que somente 1 lesão caracterizada como T1, T2 ou T3 foi sub-classificada. Neste
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caso tratava-se de um carcinoma mucoepidermóide localizado em região de trígono

retromolar que foi classificado como T1, mas durante o exame tomográfico foi

evidenciado o envolvimento ósseo pela neoplasia. Dos 20 pacientes com lesões do

tamanho T4, 16 (80%) apresentavam destruição óssea pelo câncer. Esta alta

incidência de lesões classificadas como T4, deve-se em parte ao atraso no

diagnóstico das mesmas, sendo que o paciente geralmente procura tratamento em

estágios avançados da doença, e, também, devido a criteriosa avaliação clínica

quanto a presença de infiltração neoplásica para o osso, que por si só, independente

do tamanho da lesão, a caracteriza como T4.

Segundo Madison et al. (1994), a classificação dos tumores com relação ao

tamanho (T) indica que as lesões classificadas como T1 a T3 estão relacionadas

com o próprio tamanho da doença, entretanto a classificação de uma lesão como T4

está relacionada não só com o seu tamanho, mas, também, com o envolvimento de

estruturas adjacentes (musculatura profunda, seios maxilares, tecido ósseo, pele,

etc). Em caso de dúvida quanto à presença de infiltração do tumor para o tecido

ósseo classificamos a lesão como T4, visto que resultados falso-positivos são mais

aceitáveis do que falso-negativos.

A presença de linfonodos cervicais metastáticos está relacionada com o

estágio de progressão da doença e com a localização anatômica da lesão,

apresentando drenagens específicas para alguns subsítios (MUKHERJI; ARMAO;

JOSHI, 2001), e sendo um dos fatores prognósticos mais importantes na

determinação da sobrevida do doente. Quanto mais avançado o estágio do tumor

maior o potencial de ocorrer metástases linfonodal para a região do pescoço (UICC,

1999). Em nossa pesquisa verificamos a correlação entre a presença de linfonodos

metastáticos e a destruição óssea por neoplasias malignas de boca e orofaringe,
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tendo se observado que 75% das lesões classificadas como N3 apresentava

destruição do osso adjacente a afecção.  Da mesma forma 66,66% das lesões N2,

85,71% das lesões N1 e 50% das lesões classificadas como N0. Nota-se que a

maior incidência de destruição óssea ocorreu em lesões classificadas como N1,

diferente do que se era esperado. Isto não deve ser tomado como exato, visto que

além do tamanho reduzido da amostra, observa-se que o grupo de pacientes com

neoplasias classificadas como N1 é o maior, sendo bastante semelhante ao grupo

N0, onde neste caso é esperado, pelo fato de serem lesões iniciais, menor presença

de envolvimento ósseo. Tsue et al. (1994) afirmaram que estágios mais avançados

de comprometimento dos linfonodos cervicais por metástases não acarretam,

necessariamente, em maior incidência de invasão óssea pela neoplasia, não sendo

encontrado, desta forma, relação significante entre estas duas variáveis. Os autores

ainda afirmaram que o maior grau de comprometimento linfonodal de neoplasias

malignas de boca e orofaringe é mais determinante no prognóstico do paciente do

que no seu potencial de infiltrar para o osso.

A relação existente entre a presença de metástases à distância e invasão

neoplásica para o tecido ósseo não foi observada em nossa revisão da literatura. Em

nosso trabalho, dos 22 pacientes classificados como M0 observamos que 70%

apresentavam comprometimento ósseo. Entretanto, todos os 3 pacientes com a

presença de metástases à distância confirmada através do exame clínico e do

exame tomográfico apresentavam, também, envolvimento ósseo pela neoplasia

maligna. Embora o número limitado de pacientes presente no grupo com metástase

à distância, observamos que estas lesões apresentam um maior potencial de infiltrar

para o osso. Isso se deve ao fato de lesões que provocam a disseminação da
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doença para outros focos do organismo caracterizam estágios mais avançados da

afecção.

O estadiamento clínico dos cânceres de boca e orofaringe é um processo

que afeta de forma direta o prognóstico dos pacientes e a terapêutica a ser realizada

(GOMEZ et al., 2000). A sua relação com a presença de infiltração neoplásica para o

osso adjacente foi reportada por Kalavrezos et al. (1996). Segundo estes autores,

quanto maior o estadiamento pior é o prognóstico do paciente e maior o potencial de

se observar comprometimento ósseo pela doença. Segundo os autores 81,8% das

lesões classificadas como em estágio IV apresentavam envolvimento ósseo, assim

como, 66,6% das lesões em estágio III e 25% das lesões em estágio I. Em nosso

trabalho, o estadiamento dos pacientes mostrou uma distribuição muito homogênea,

dificultando a análise dos resultados. Contudo, foi observado, conforme relatado por

Kalavrezos et al. (1996), que lesões em estágios mais avançados apresentam maior

envolvimento do osso pelo câncer. 76,19% das lesões em estágio IV apresentaram o

osso infiltrado pela neoplasia.

O fato de observarmos que 82,6% dos pacientes por nós estudados

apresentavam neoplasias malignas de boca e orofaringe em estágio IV de

desenvolvimento é muito preocupante. Resultado semelhante, também, foi relatado

por Kowalski, Magrin e Carvalho (2002), sendo que cerca de 85% dos pacientes por

eles estudados apresentavam-se com a doença em estágio III ou IV, o que diminui a

expectativa de vida dos pacientes e torna o processo curativo mais debilitante.

Ainda segundo estes autores, as maiores causas para o atraso no diagnóstico

destas doenças são a evolução inicial oligoassintomática, ignorância dos pacientes

sobre a doença, dificuldade de acesso ao sistema de saúde e despreparo dos

profissionais da área de saúde na detecção precoce do câncer.
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O diagnóstico preciso e confiável da presença de invasão para o osso de

neoplasias malignas de boca e orofaringe é importante não só para a escolha da

terapêutica adequada para o caso, como também, no estabelecimento do

prognóstico do paciente. A identificação de parâmetros clínicos adequados como

localização, forma de apresentação clínica e tamanho do tumor, associada a um

criterioso exame físico do paciente, podem servir como valiosas ferramentas para

esta análise.
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7 CONCLUSÕES

A análise e discussão dos resultados obtidos no presente trabalho

permitiram-nos concluir que:

7.1 A forma de apresentação clínica da neoplasia maligna de boca e orofaringe

como uma úlcera-infiltrativa mostrou apresentar a maior relação com a presença de

invasão óssea pela doença.

7.2 O estadiamento das lesões mostrou relação existente entre o tamanho da lesão

e a presença de metástases à distância com a presença de invasão óssea pelo

tumor.

7.3 O exame físico mostrou ser um exame de alta acurácia, apresentando alta

sensibilidade e especificidade na avaliação da presença de infiltração óssea por esta

doença.



108

REFERÊNCIAS1

Albuquerque DF, Albuquerque MAP, Teixeira PRN. Estudo de 188 casos de
neoplasias malignas da cavidade bucal. J Am Dent Assoc Brasil 2003;6:55-9.

American Joint Committee on Cancer (AJCC). Cancer staging manual. 5a ed.
Philadelphia: Lippincott-Raven publishers; 1997. 294 p.

Bahadur S. Mandibular involvement in oral cancer. J Laringol Otol 1990; 104:968-71.

Barbosa JF. Câncer de boca. 2a ed. São Paulo: Sarvier; 1968. p.17-31.

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Senso demográfico 2000.
Disponível em: URL: http://www.ibge.gov.br [ 2004 Jul. 05].

Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Disponível em: URL:
http://www.inca.gov.br [2004 Jul. 05].

Brasil. Ministério da Saúde. Indicadores de dados básicos 2003. Disponível em:
URL: http://portal.saude.gov.br [2004 Jul. 06].

Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Manual de detecção de
lesões suspeitas: câncer de boca. Brasília: INCA; 1996. 46 p.

1De acordo com Estilo Vancouver. Abreviatura de periódicos seguindo base de dados MEDLINE.
Brown JS, Browne RM. Factors influencing the patterns of invasion of the mandible
by oral squamous cell carcinoma. Int J Oral Maxillofac Surg 1995;24:417-26



109

Brown JS, Griffith JF, Phelps PD, Browne RM. A comparison of different imaging
modalities and direct inspection after periosteal stripping in predicting the invasion of
the mandible by oral squamous cell carcinoma. Br J Oral Maxillofac Surg 1994;
32:347-59.

Byars LT. Extent of manidbular resection required for treatment of oral cancer. AMA
Arch Surg 1955;70:914-22.

Carter RL, Tsa SW, Burman JF, Pittam MR, Clifford P, Shaw HJ. Patterns and
mechanisms of bone invasion by squamous carcinoma of the head and neck. Am J
Surg 1983;146:452-5.

Cavalcanti MGP, Ruprecht A, Bonomie JM, Vannier MW. Accuracy and precision of
spiral CT in the assessment of neoplastic lesions associated with the mandible. Acad
Radiol 2000;7:94-9.

Cavalcanti MGP, Ruprecht A, Quets J. Evaluation of maxillofacial fibrosarcoma using
computer graphics and spiral computed tomography. Dentomaxillofac Radiol
1999;28:145-51.

Cavalcanti MGP, Ruprecht A, Quets J. 3D-CT vascular setting protocol using
computer graphics for the evaluation of maxillofacial lesions. Pesqui Odontol Bras
2001;15:229-36.

Cavalcanti MGP, Vannier MW. Measurement of the volume of oral tumors by three-
dimensional spiral computed tomography. Dentomaxillofac Radiol 2000;29:35-40.

Chikui T, Yuasa K, Inagaki M, Ohishi M, Shirasuna K, Kanda S. Tumor recurrence
criteria for postoperative contrast-enhanced computed tomography after surgical
treatment of oral cancer and flap repair. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod 2000;90:369-76.

Close LG, Merkel M, Burns DK, Schaefer SD. Computed tomography in the
assessment of mandibular invasion by intraoral carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol
1986;95:383-8.

Costa ALP, Pereira JC, Nunes AAF, Arruda MLS. Correlação entre a classificação
TNM, gradação histológica e localização anatômica em carcinoma epidermóide oral.
Pesqui Odontol Bras 2002;16:216-20.



110

Eisele DW, Richtsmeier WJ, Graybeal JC, Koch WM, Zinreich SJ. Three-dimensional
models for head and neck tumor treatment planning. Laryngoscope 1994;104:433-9.

Ferreira, ABH. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira; 1986. p. 332.

Freire ARS, Lima ENP, Almeida OP, Kowalski LP. Estudo da drenagem linfática e
eficácia as tomografia computadorizada na detecção de metástases linfonodais em
pacientes clinicamente NO com carcinoma espinocelular de boca e orofaringe.
Radiol Bras 2002;35:77-80.

Genovese WJ. Exame clínico em odontologia: princípios básicos. 1a ed. São Paulo:
Panamed; 1985. p. 57-92.

Gilbert S, Tzadik A, Leonard G. Mandibular involvement by oral squamous cell
carcinoma. Laryngoscope 1986;96:96-101.

Gomez D, Faucher A, Picot V, Siberchicot F, Renaud-Salis JL, Bussières E, et al.
Outcome of squamous cell carcinoma of the gingiva: a follow-up study of 83 cases. J
Cranio-Maxillofac Surg 2000;28:331-5.

Heppt WJ, Issing WJ. Assessment of tumorous mandibular involvement by
transcutaneous ultrasound and flexible endosonography. J Craniomaxillofac Surg
1993; 21:107-12.

Huntley TA, Busmanis I, Desmond P, Wiesenfeld D. Mandibular invasion by
squamous cell carcinoma: a computed tomographic and histological study. Br J Oral
Maxillofac Surg 1996;34:69-74.

Kalavrezos ND, Grätz KW, Sailer HF, Stahel WA. Correlation of imaging and clinical
features in the assessment of mandibular invasion of oral carcinomas. Int J Oral
Maxillofac Surg 1996;25:439-45.

Kowalski LP, Magrin J, Carvalho AL. Diagnóstico e estadiamento dos tumores. In:
Kowalski LP, Anelli A, Salvajoli JV, Lopes LF. Manual de condutas diagnósticas e
terapêuticas em oncologia. 2ª ed. São Paulo: Âmbito Editora; 2002. p. 35-40.
Kowalski LP, Carvalho AL, Pellizon AC. Carcinoma de boca. In: Kowalski LP, Anelli
A, Salvajoli JV, Lopes LF. Manual de condutas diagnósticas e terapêuticas em
oncologia. 2ª  ed. São Paulo: Âmbito Editora; 2002. p. 411-6.



111

Leipzig B. Assessment of mandibular invasion by carcinoma. Cancer 1985;56:1201-
5.

Leslie A, Fyfe E, Guest P, Goddard P, Kabala JE. Staging of squamous cell
carcinoma of the oral cavity and oropharynx: a comparison of MRI and CT in T- and
N-staging. J Comp Assist Tomogr 1999;23:43-9.

Lype EM, Pandey M, Mathew A, Thomas G, Nair MK. Squamous cell cancer of the
bucal mucosa in young adults. Brit J Oral Maxillofac Surg 2004;42:185-9.

Madison MT, Remley KB, Latchaw RE, Mitchell SL. Radiologic diagnosis and staging
of head and neck squamous cell carcinoma. Radiol Clin of North America
1994;32:163-81.

Marchetta FC, Sako K, Badillo J. Periosteal lymphatics of the mandible and intraoral
carcinoma. Am J Surg 1964;108:505-7.

Marchetta FC, Sako K,Murphy JB. Periosteum of the mandible and intraoral
carcinoma. Am J Surg 1971;122:711-3.

Marsh JL, Vannier MW, Stevens WG.  Am J  Surg 1984;148:530-3.

McGregor AD, MacDonald DG. Routes of entry of squamous cell carcinoma of the
mandible. Head&Neck 1988;10:294-301.

Millesi W, Prayer L, Helmer M, Gritzmann M. Diagnostic imaging of tumor invasion of
the mandible. Int J Oral Maxillofac Surg 1990;19:294-8.

Mukherji SK, Armao D, Joshi VM. Cervical nodal metastases in squamous cell
carcinoma of the head and neck: what to expect. Head&Neck 2001;23:995-1005.

Müller H, Slootweg PJ. Mandibular invasion by oral squamous cell carcinoma.
Clinical aspects. J Cranio-Max-Fac Surg 1990;18:80-4.

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Patologia oral & maxilofacial. 2a. ed.
Trad. de Luiz Carlos Moreira et al. Philadelphia: Guanabara Koogan; 2004. p. 287-
96.



112

Nakayama E, Yoshiura K, Yuasa K, Tabada O, Araki K, Sanda S, et al. Detection of
bone invasion by gingival carcinoma of the mandible: a comparison of intraoral and
panoramic radiography and computed tomography. Dentomaxillofac Radiol
1999;28:352-6.

Nakayama E, Yoshiura K, Ozeki S, Nakayama H, Yamaguchi T, Yoshikawa H, et al.
The correlation of histologic features with a panoramic radiography pattern and a
computed tomography pattern of bone destruction in carcinoma of the mandibular
gingiva. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;96:774-82.

Noyek AM. Bone scanning in otolaryngology. Laryngoscope 1979;89:1-89.

O’Brien CJ, Carter RL, Soo KC, Barr LC, Hamlyn PJ, Shaw HJ. Invasion of the
mandible by squamous carcinomas of the oral cavity and oropharynx. Head & Neck
Surg 1986;8:246-56.

Ogura I, Kurabayashi T, Okada N, Sasaki T. Mandibular bone invasion by gingival
carcinoma on dental CT images as an indicator of cervical lymph node metastasis.
Dentomaxillofac Radiol 2002;31:339-43.

Organización Panamericana de la Salud. Guia de métodos de enseñanza. Publi.
Cient. no 266. Washington; 1973.

Pereira AC, Cavalcanti MGP, Tossato PS, Guida FJ, Duaik MCA, Kuruoishi M.
Análise de carcinomas epidermóides por meio de radiografia panorâmica e
tomografia computadorizada. Pesqui Odontol Bras 2001;15:320-26.

Pindborg JJ. Câncer e pré-câncer bucal. Trad. de Claude Catach. São Paulo:
Panamericana; 1981. p. 1-11.]

Rapoport A. Câncer de boca. 1a ed. São Paulo: Pancast; 1997. 213 p.

Reichard KW, Joseph KT, Cohen M, Greager JA. Squamous cell carcinoma of the
tongue: experience with 86 consecutive cases. J Surg Oncol 1993;54:239-42.

Rey L. Dicionário de termos técnicos de medicina e saúde. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan S.A; 1999.

Schaefer SD, Maravilla KR, Suss RA, Burns DK, Nunnally R, Merkel MA, et al.
Magnetic resonance imaging vs computed tomography. Comparison in imaging oral
cavity and pharyngeal carcinomas. Arch Otolaryngol. 1985;111(11):730-4.



113

Schaefer SD, Merkel M, Dielh J, Maravilla K, Anderson R. Computed tomographic
assessment of squamous cell carcinoma of oral and pharyngeal cavities. Arch
Otolaryngol 1982;108:688-92.

Seeram E. Computed tomography. Physical principles, clinical applications, and
quality control. 2ª ed. Philadelphia: WB Saunders; 2001. 430 p.

Shaha AR. Preoperative evaluation of the mandible in patients with carcinoma of the
floor of the mouth. Head&Neck 1991;13:398-402.

Shikui T, Yuasa K, Tokumori K, Kanda S, Kunitake N, Nakamura K, et al. Necrosis in
metastatic neck nodes: diagnostic accuracy of CT, MR imaging, and US. Radiology
2004;230(3):720-6.

Sihoe AD, Lee TW, Ahuja AT, Yim AP. Should cervical ultrasonography be a routine
staging investigation for lung cancer patients with impalpable cervical lymph nodes?
Eur J Cardiothorac Surg. 2004;25(4):486-91.

Slootweg PJ, Muller H. Mandibular invasion by oral squamous cell carcinoma. J
Craniomaxillofac Surg 1989;17:69-74.

Smyth DA, O’Dwyer TP, Keane CO, Stack J. Predicting mandibular invasion in mouth
cancer. Clin Otolaryngol 1996;21:265-8.

Söderholm AL, Lindqvist C, Hietanen J, Lukinmaa PL. Bone scanning for evaluating
mandibular bone extension of oral squamous cell carcinoma. J Oral Maxillofac Surg
1990;48:252-7.

Spreer J, Krahe T, Jung J, Lackner K. Spiral versus conventional CT in routine
examinations of the neck. J Comp Assist Tomogr 1995;19:905-10.

Stedman. Dicionário médico. 27a ed. Trad. Maria de Fátima Azevedo et al. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan; 2003.



114

Stern WBR, Silver CE, Zeifer BA, Persky MS, Heller KS. Computed tomography of
the clinically negative neck. Head & Neck 1990;12:109-13.

Talmi YP, Bar-ziv J, Yahalom R, Teicher S, Eyal A, Shehtman I, et al. DentaCT for
evaluating mandibular and maxillary invasion in cancer of the oral cavity. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1996;105:431-7.

Tateishi U, Kusumoto M, Nishihara H, Nagashima K, Morikawa T, Moriyama N.
Contrast-enhanced dynamic computed tomography for the evaluation of tumor
angiogenesis in patients with lung carcinoma. Cancer 2002;95:835-42.

Tommasi AF, Garrafa V. Câncer bucal. 1ª edição. São Paulo: Medisa Editora; 1980.
213 p.

Totsuka Y, Usui Y, Tei K, Fukuda H, Shindo M, lizuka T, et al. Mandibular
involvement by squamous cell carcinoma of the lower alveolus: analysis and
comparative study of histologic and radiologic features. Head & Neck 1991;13:40-50.

Tsue TT, McCulloch TM, Girod DA, Couper DJ, Weymuller EA, Glenn M. Predictors
of carcinomatous invasion of the mandible. Head & Neck 1994;16:116-26.

União Internacional Contra o Câncer - UICC. Manual de oncologia clínica. 6a ed. São
Paulo: Springer-Verlag; 1999.
van den Brekel MW, Runne RW, Smeele LE, Tiwari RM, Snow GB, Castelijns JA.
Assessment of tumour invasion into the mandible: the value of different imaging
techniques. Eur Radiol 1998;8:1552-7.

Weisman RA, Kimmelman CP. Bone scanning in the assessment of mandibular
invasion by oral cavity carcinomas. Laryngoscope 1982;92:1-4.



115

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido entregue e assinado pelos pacientes



116

APÊNDICE B – Comprovante de aprovação da pesquisa pelo comitê de ensino e pesquisa da

FOUSP



117

APÊNDICE C - Ficha de exame clínico



118

APÊNDICE D - Ficha do exame de tomografia computadorizada


	Capa
	Folha de Rosto
	Folha de Aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de Ilustrações
	Lista de Tabelas
	Lista de Abreviaturas e Siglas
	Sumário
	Introdução
	Revisão da Literatura
	Proposição
	Material e Métodos
	Resultados
	Discussão
	Conclusões
	Referências
	Apêndice A
	Apêndice B
	Apêndice C
	Apêndice D

