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RESUMO 
 

Silva PVR. Associação entre graus de mucosite e quantificação da interleucina 6 (IL-
6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) na saliva de pacientes submetidos a 
transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida. 
 

 

A mucosite oral (MO) constitui uma condição dolorosa que se desenvolve entre 47% 

e 100% dos pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas 

(TCTH), impactando enormemente em sua qualidade de vida. Investigar fatores 

preditivos para MO por meio de exames não invasivos faz-se necessário, visando 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O objetivo do estudo foi investigar a 

relação dos regimes de condicionamento e dos níveis salivares de Interleucina 6 (IL-

6) e Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) com a MO, bem como investigar o 

impacto destes na qualidade de vida. Foram selecionados 82 pacientes submetidos 

a TCTH, que foram avaliados em 4 momentos diferentes: no início do 

condicionamento para o TCTH (M1), no dia da infusão das células (M2), após 12/20 

dias do início do condicionamento para transplante autólogo e alogênico, 

respectivamente (M3), e após 30 dias ou na alta hospitalar para ambos (M4). Nestes 

momentos, foi avaliado clinicamente o grau de MO segundo critérios da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), coletada saliva total e aplicados 3 questionários de 

avaliação de qualidade de vida em relação à MO e à saúde bucal: PROMS, OHIP-14 

e OMQoL. As informações clínicas e laboratoriais foram correlacionadas através do 

STATA 13.0 com 5% de nível de significância. Verificou-se que a maior incidência e 

intensidade de MO, os piores índices de qualidade de vida e os maiores níveis de IL-

6 e TNF-α foram registrados no M3, porém não houve correlação entre as citocinas 

e graus de MO. Houve associação entre altos níveis salivares de IL-6 e maiores 

pontuações no PROMS. O regime de condicionamento mieloablativo (ML) foi 

relacionado à MO intensa (graus 3 e 4) e à maiores pontuações nos 3 questionários 

de qualidade de vida, e os escores dos questionários foram maiores conforme maior 

foi intensidade da MO (p<0,05). 

 

Palavras-chave: Transplante de células-tronco hematopoiéticas. Mucosite oral. Fator 

de necrose tumoral alfa. Interleucina-6. Qualidade de vida. 



  



 
ABSTRACT 

 

Silva PVR. Association between degree of oral mucositis and quantification of 
interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in patients undergoing 
haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida. 

 

Oral mucositis (OM) is a painful condition that develops between 47% and 100% of 

patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), impacting 

greatly on their quality of life. Investigation of predictive factors for OM through non-

invasive exams is necessary, in order to improve the quality of life of patients. The 

aim of the study was to investigate the relationship of conditioning regimens and 

salivary levels of Interleukin 6 (IL-6) and Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α) with 

OM, and to investigate their impact on quality of life. We selected 82 patients 

undergoing HSCT, which were assessed at four different moments: at the start of 

conditioning for HSCT (M1), on the cell infusion day (M2), after 12/20 days of the 

start of conditioning for autologous and allogeneic transplantation, respectively (M3), 

and after 30 days or at hospital discharge for both (M4). In these moments, it was 

clinically evaluated the degree of OM according to criteria of the World Health 

Organization (WHO), collected whole saliva and applied 3 questionnaires of 

assessment of quality of life related to OM and oral health: PROMS, OHIP-14 and 

OMQoL. Clinical and laboratorial data were correlated using STATA 13.0 in a 5% 

significance level. It was found that the highest incidence and intensity of OM, the 

worst indices of quality of life and higher IL-6 and TNF-α levels were found in M3, but 

there was no correlation between cytokines and levels of OM. There was an 

association between high levels of salivary IL-6 and higher scores in PROMS. The 

myeloablative conditioning regimen (ML) was related to intense OM (grades 3 and 4) 

and to highest scores in the 3 questionnaires of quality of life, and the scores of 

questionnaires were higher as higher was the intensity of OM (p<0,05). 

 

Keywords: Haematopoietic stem cell transplantation. Oral mucositis. Tumor 

necrosis factor-alpha. Interleukin-6. Quality of Life. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A mucosite oral (MO) é um efeito colateral frequente da terapia 

antineoplásica, alcançando taxas entre 47% (Andersson et al., 2002) e 100% 

(Vokurka et al., 2009) em pacientes submetidos a transplante de células tronco 

hematopoiéticas (TCTH), devido a toxicidade do regime de condicionamento. Trata-

se de uma condição dolorosa de grande significado clínico, associada a piores 

desfechos do tratamento, comprometimento nutricional, altos custos hospitalares 

(Sonis, 2005) e forte impacto na qualidade de vida, uma vez que afeta domínios 

essenciais da vida. Representa ainda um potencial risco de infeção pela ruptura do 

epitélio, que associada a mielossupressão e imunossupressão, pode levar ao 

aumento da morbidade e até mortalidade (Epstein; Schubert, 1999; Elting et al., 

2003). De acordo com sua agressividade, pode constituir um efeito colateral dose-

limitante da quimioterapia, impedindo o paciente de receber uma terapia mais 

efetiva, interferindo na eficácia do tratamento (Scully et al., 2003; Georgiou et al., 

2012). 

Frente à tamanha relevância clínica, muitos estudos foram realizados na 

tentativa de desenvolver protocolos de prevenção para a MO (Blijlevens; Sonis, 

2007; Jaguar et al., 2007; Treister; Sonis, 2007; Migliorati et al., 2013), porém 

nenhum método se mostrou totalmente eficaz, justificando uma contínua busca por 

melhor entendimento de fatores relacionados a sua etiopatogenia. Além disso, tão 

importante quanto estabelecer protocolos terapêuticos é avaliar sua efetividade, e o 

auto-relato da qualidade de vida é uma ferramenta adicional muito útil para esta 

finalidade (Group, 1994; Lopez-Jornet et al., 2009). 

As citocinas pró-inflamatórias estão sendo alvo de estudos recentes, pois foi 

identificado que altos níveis séricos de Interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) tem sido associados a maiores toxicidades induzidas pela 

quimioterapia (Tegg et al., 2001; Liu et al., 2010). Um estudo analisando citocinas 

em diferentes momentos durante uma internação para TCTH verificou que as 

concentrações séricas e salivares de IL-6 foram maiores no sétimo dia após 

transplante (D+7), o que coincidiu com o pico de desenvolvimento da mucosite oral, 

demonstrando que a IL-6 é um possível fator preditivo precoce de MO, sugerindo 
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investigações mais aprofundadas (Silva et al., 2015).  

O conhecimento de fatores preditivos permite avanços na identificação de 

pacientes mais susceptíveis para certa doença, conduzindo a uma melhor seleção 

dos pacientes para determinadas terapias, levando  a uma individualização da 

conduta terapêutica (Azambuja, 2007). Assim, conhecer o momento em que é 

desencadeada a cascata das citocinas pró-inflamatórias permitiria ao cirurgião 

dentista aplicar mais racionalmente os protocolos preventivos para mucosite oral 

(Morales-Rojas et al., 2012). 

Neste contexto, o presente estudo propõe-se a quantificar concentrações 

salivares de IL-6 e TNF-α através de um método não invasivo, bem como aplicar 

questionários de auto-relato de qualidade de vida, em quatro diferentes momentos 

do TCTH, além de comparar estas variáveis com regimes de condicionamento. 

Espera-se com este estudo identificar fatores preditivos para a mucosite oral, 

adicionando evidências para a discussão da individualização das condutas 

terapêuticas, buscando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, aumentando, 

assim, a contribuição da odontologia no tratamento multidisciplinar envolvendo o 

TCTH. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS 
 

 

O TCTH compreende a infusão intravenosa de células progenitoras 

hematopoiéticas advindas de medula óssea, sangue de cordão umbilical ou sangue 

periférico, para reestabelecer a função hematopoiética em pacientes que se 

encontrem com o sistema imune ou medula óssea danificados ou defeituosos 

(Armitage, 1994). Pode ser subdividido em transplante autólogo, quando o paciente 

recebe células provenientes dele mesmo, e alogênico, quando as células tronco 

hematopoiéticas são doadas por outro indivíduo, que pode ser aparentado ou não 

aparentado. 

A primeira transfusão intravenosa de medula óssea foi realizada em 1939, em 

um caso de anemia aplástica, onde o paciente recebeu 18 mL de medula 

intravenosa de seu irmão, em uma tentativa de promover aumento do número de 

plaquetas e leucócitos (Osgood et al., 1939). No final dos anos 70, foi realizado pela 

primeira vez com sucesso o TCTH autólogo, utilizando células do próprio doente, e 

seu uso se difundiu nos anos 80 (Appelbaum et al., 1978). Desde então, houve uma 

evolução significativa no campo de tratamento com TCTH e os transplantes 

realizados no mundo chegaram a um milhão em dezembro de 2012. Na última 

década, 30%-40% dos transplantes foram alogênicos e os resultados têm melhorado 

expressivamente (Henig; Zuckerman, 2014).  

 O TCTH se tornou o tratamento padrão para malignidades hematológicas e 

desordens congênitas ou adquiridas do sistema hematopoiético, mas também é uma 

modalidade de tratamento indicada para tumores sólidos e doenças não 

hematológicas, incluindo imunodeficiências, doenças metabólicas herdadas e 

determinados distúrbios da matriz extracelular, tais como a epidermólise bolhosa 

(Appelbaum, 2007; Gyurkocza et al., 2010; Mcdonald-Hyman et al., 2015). 

Antes da realização do transplante, o paciente é submetido a um regime de 

condicionamento. Trata-se de uma quimioterapia em altas doses associada ou não a 

TBI, com o objetivo de erradicar a doença residual e promover imunossupressão 

para prevenir a rejeição do enxerto (Henig; Zuckerman, 2014). De acordo com sua 
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intensidade, o regime de condicionamento pode ser classificado como mieloablativo 

(ML), de intensidade reduzida (RIC - Reduced intensity conditioning) ou não-

mieloablativo (NM). A escolha pelo regime de condicionamento leva em 

consideração comorbidades do receptor, status da doença, doador e fonte do 

enxerto (Bacigalupo et al., 2009). O advento de condicionamentos menos tóxicos 

beneficiou muitos pacientes que antes não eram elegíveis para o transplante devido 

à comorbidades ou à idade (Gyurkocza et al., 2010).  

As principais complicações agudas do condicionamento incluem: Mucosite 

(oral, orofaríngea e intestinal), doença veno-oclusiva hepática, injúria pulmonar, 

infecções provenientes de cateteres, neutropenia, imunodeficiência e de danos na 

boca, pele e intestino, e doença do enxerto contra o hospedeiro aguda. As 

complicações tardias incluem a doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, 

esterilidade, crescimento e desenvolvimento prejudicados em crianças e 

desenvolvimento de cânceres secundários (Copelan, 2006). Dentre estas 

complicações, detalharemos a seguir a MO, alvo de estudo desta pesquisa. 

 

 

2.2 MUCOSITE ORAL EM TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO 
HEMATOPOIÉTICAS 
 

 

No final dos anos 70, o termo “mucosite oral” começou a ser utilizado para 

descrever a inflamação da mucosa oral decorrente da quimioterapia e radioterapia 

(Lockhart; Sonis, 1979; Oliff et al., 1979). Das complicações agudas dos regimes de 

condicionamento mieloablativos, a MO é a mais comum (Copelan, 2006). Sua 

incidência varia entre 47-75% no TCTH autólogo (Moreau et al., 2002; Wang et al., 

2004), e entre 75-100% no alogênico, variando por diversos fatores, sendo mais 

provável de ocorrer com certos tipos de doença e protocolos de condicionamento 

(Ozturk et al., 2009; Riley et al., 2015). Sua prevalência está diretamente relacionada 

ao regime de condicionamento adotado e à associação de TBI (Rubenstein et al., 

2004).  

As características clínicas da MO variam de acordo com seu grau de 

intensidade, podendo se apresentar como uma lesão atrófica eritematosa até 
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extensas úlceras, causando dor intensa (Sonis, 2011). De acordo com a organização 

mundial da saúde (OMS), a MO pode ser classificada em graus de intensidade, 

sendo: grau 0 (sem mucosite), grau I (dor e eritema), grau II (eritema, úlceras, dietas 

sólida e líquida toleradas), grau III (úlceras, dieta líquida apenas) e grau IV 

(alimentação por via oral impossível) (Parulekar et al., 1998). 

Foram propostos cinco estágios para a descrição da patobiologia da MO: 

iniciação, resposta ao dano primário, amplificação do sinal, ulceração e cicatrização 

(Sonis, 2011). Na fase de iniciação, o quimioterápico promove danos ao DNA, lesão 

celular no epitélio basal e na submucosa, produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS - Reactive oxygen species) e consequente stress oxidativo. As ROSs ativam 

importantes fatores de transcrição como STAT3 e fator nuclear-kappa B (NF-κB - 

fator nuclear-kappa B), que por sua vez ativam genes associados a citocinas 

mediadoras de danos teciduais, resultando em apoptose e necrose celular, alteração 

epitelial e vascular (Sonis, 2011).  

Na fase de resposta ao dano primário, ocorre a produção de citocinas pró-

inflamatórias, fatores de crescimento endoteliais e cicloxigenases. Níveis 

aumentados de citocinas pró-inflamatórias, particularmente TNF-α, IL-1β e IL-6, são 

encontrados na mucosa. Estas estimulam o dano ao tecido conjuntivo e endotelial, 

inicializam a sinalização epitélio-mesenquimal e reduzem a oxigenação epitelial, 

culminando em morte celular no epitélio basal (Sonis, 2011). Até este momento, 

clinicamente ainda não há úlceras na cavidade oral. 

Durante a fase de amplificação de sinal, ocorre um feedback positivo dos 

mediadores gerados na fase anterior, resultando em uma cascata amplificadora do 

dano. Ocorre o adelgaçamento da mucosa, resultando na fase de ulceração. A fase 

ulcerativa apresenta infiltrado de macrófagos, neutrófilos e mastócitos, geralmente 

com colonização bacteriana. Produtos da parede celular bacteriana penetram a 

mucosa rompida e estimulam macrófagos a produzir mais citocinas pró-

inflamatórias. Finalmente, na fase de cicatrização, ocorre proliferação, migração e 

diferenciação celular no epitélio. A epitelização ocorre nas margens da úlcera (Sonis, 

2011). 

Os primeiros sinais ocorrem em torno de 4 a 6 dias do condicionamento, e 

normalmente os graus mais intensos ocorrem entre o 2o e 17o dia após o transplante 

(D+2 e D+17), e podem durar de 4 a 23 dias (Jaguar et al., 2007; Blijlevens et al., 

2008). A maior intensidade da MO normalmente coincide com o período de 
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mieloablação máxima, onde o paciente encontra-se neutropênico e, portanto, mais 

vulnerável a infecções (Soto et al., 2015). A cicatrização da MO coincide com a 

recuperação neutrofílica (Lockhart; Sonis, 1979; Lieschke et al., 1992; Dale et al., 

1993; Woo et al., 1993). 

Até o momento não há uma terapia totalmente eficaz para prevenir ou tratar a 

MO (Leppla et al., 2016), sendo necessários avanços no entendimento de sua 

patobiologia, afim de identificar alvos para o tratamento.  

 

 

2.3 CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS E A MUCOSITE ORAL 
 
 

As citocinas tem apresentado relevância como agentes diagnósticos, 

prognósticos e terapêuticos nas doenças (Dinarello, 2007). Estas proteínas, 

secretadas por uma variedade de células, atuam na sinalização celular, muitas 

vezes em um efeito cascata, estimulando células alvo a produzir mais citocinas. São 

categorizadas em pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. As citocinas pró-

inflamatórias desempenham um papel importante em várias fases da mucosite, 

participando não apenas da amplificação do dano primário (causado pela 

quimioterapia e/ou radioterapia), mas também causando o dano tecidual (Sonis, 

2004). TNF-α e IL-6, citocinas pró-inflamatórias, estão elevadas na maioria das 

condições inflamatórias e têm sido reconhecidas como alvos terapêuticos (Scheller 

et al., 2011). 

Trabalhos reportaram associação positiva entre níveis de citocinas 

plasmáticas e efeitos colaterais não hematológicos do TCTH, incluindo doença do 

enxerto contra o hospedeiro, doença veno-oclusiva hepática, pneumonia idiopática e 

mucosite. Nos pacientes que sofreram tais efeitos colaterais, foram encontrados 

maiores níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF-α e IL-6, 

na mucosa e/ou sangue periférico, comparando-se àqueles que não apresentaram 

toxicidade (Holler et al., 1990; Hall et al., 1995; Tegg et al., 2001; Logan et al., 2008). 

Além disso, foi descrita uma relação entre inibição da produção do TNF-α e redução 

da severidade da MO (Epstein et al., 2001).  

A expressão de citocinas pró-inflamatórias é determinada pelo tipo de droga 

administrada, devido ao fato de que diferentes drogas tem diferentes mecanismos 
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de ação. No entanto, outros fatores além da droga podem ser importantes no risco 

de desenvolvimento de mucosite, como comorbidades sistêmicas e fatores locais, 

hormonais e genéticos (Logan et al., 2009).  

Há um intervalo de tempo entre as alterações subclínicas e alterações 

clínicas da MO (Sonis, 2002; Logan et al., 2009) e, ainda, entre alterações séricas 

detectáveis das citocinas e danos teciduais, tornando os níveis de citocinas 

potenciais ferramentas para a predição de MO (Logan et al., 2008). A quantificação 

de níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias específicas nos estágios iniciais do 

tratamento oncológico poderiam, no futuro, permitir a predição da gravidade e 

frequência da MO antes da manifestação das lesões ulceradas, permitindo melhor 

manejo terapêutico (Morales-Rojas et al., 2012; Krause et al., 2015). Além disso, 

conhecer o momento em que ocorre o início da cascata de citocinas pró-

inflamatórias permitiria ajustar o momento ideal para aplicação de protocolos 

preventivos de MO (Morales-Rojas et al., 2012).  

 

 
2.4 IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA 
 
 

MO em transplantados pode causar sérias complicações, como: impacto na 

alimentação, deglutição e fala. Além disso, devido à vasta colonização de 

microrganismos na cavidade oral, com a perda da integridade epitelial, 

principalmente quando somada à mieloablação, há um risco aumentado de 

infecções (Sonis, 2004; Ohbayashi et al., 2008).  

Também pode aumentar a necessidade de uso de analgésicos opióides e de 

nutrição parenteral, o número de dias de internação e os custos hospitalares (Sonis 

et al., 2001; Gruber et al., 2003; Scully et al., 2006; Bezinelli et al., 2014). Todos 

estes fatores podem afetar sensivelmente a qualidade de vida dos pacientes (Dodd 

et al., 2001; Sonis et al., 2004; Vagliano et al., 2011). De acordo com os pacientes, a 

MO é a complicação mais debilitante de um transplante (Bellm et al., 2000). 

O conceito “Qualidade de vida” é crescentemente empregado na avaliação 

das condições de saúde e do impacto das aplicações terapêuticas em pacientes 

com diferentes doenças. Um grupo de pesquisadores da OMS propôs uma definição 

trans-cultural para esse conceito, o qual seria compreendido como: “A percepção do 
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indivíduo de sua posição na vida, no contexto cultural e sistema de valores em que 

vive, e em relação a seus objetivos, parâmetros e relações sociais. É um conceito 

amplo; afetado de modo complexo pela saúde física do indivíduo, seu estado 

psicológico, nível de dependência, relações sociais e suas relações a características 

salientes do meio ambiente” (Group, 1994). 

Para pacientes com MO, em especial, o auto-relato de qualidade de vida é um 

interessante recurso adicional às medidas mais tradicionais de avaliação de 

efetividade das aplicações terapêuticas (Kushner et al., 2008; Lopez-Jornet et al., 

2009). A despeito de recentes avanços no diagnóstico e tratamento, essa condição 

continua a se manifestar sem possibilidade de prevenção, afetando domínios 

essenciais da vida e, nesse sentido, a importância de considerar o auto-relato de 

condição funcional e bem-estar dos pacientes tem sido bem documentada na 

literatura (Mcquellon et al., 1997; Guimaraes et al., 2008). 

A patogênese da MO traz diversos desafios que poderão interferir no 

prognóstico do paciente. A presença das citocinas pró-inflamatórias, cujos principais 

representantes incluem o TNF-α e a IL-6, está associada a febre, várias reações 

inflamatórias agudas e crônicas (Voltarelli; Stracieri, 2000), desenvolvimento de 

doença aguda do enxerto contra o hospedeiro e a ocorrência e severidade de 

diarreia relacionada ao regime de condicionamento (Liu et al., 2010).  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

- Comparar os graus de MO com níveis de IL-6 e TNF-α na saliva de pacientes 

submetidos ao TCTH 

 

- Avaliar o impacto dos níveis salivares de IL-6 e TNF-α	na qualidade de vida	

de pacientes submetidos ao TCTH 

 

- Verificar a relação dos regimes de condicionamento com graus de MO e 

escores de qualidade de vida. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS  
 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do A. C. Camargo 

Cancer Center sob o parecer no 439.910 (Anexo A), e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da USP sob o parecer no 600.794-0 (Anexo 

B). Todos os pacientes assinaram em duas vias o termo de consentimento livre e 

esclarecido para participação da pesquisa, autólogo (Apêndice A) e alogênico 

(Apêndice B). 

 
 
4.2 CARACTERIZAÇÃO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 
 
 

Trata-se de um estudo do tipo coorte individual, observacional e prospectivo 

que avaliou pacientes submetidos ao transplante de células tronco hematopoiéticas 

no A. C. Camargo Cancer Center no período entre novembro de 2013 e junho de 

2015 (20 meses). Um total de 82 pacientes compôs a amostra, e foram recrutados 

de acordo com a sequência de internação. Parâmetros bioquímicos da saliva, 

questionários de qualidade de vida e intensidade da mucosite oral foram avaliados 

em quatro diferentes momentos durante a internação do paciente para TCTH. 

• Momento 1 (M1): Primeiro dia de condicionamento 

• Momento 2 (M2): No dia do transplante (DO), antes deste 

• Momento 3 (M3): 12º dia do início do condicionamento para o transplante 

autólogo, 20º para o alogênico  

• Momento 4 (M4): 30º dia do início do condicionamento se internado ou na 

consulta ambulatorial após a alta hospitalar. 
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4.2.1 Critérios de Inclusão 
 

 

Pacientes com 18 anos ou mais em programa de TCTH autólogo ou alogênico. 

 

 

4.2.2 Critérios de Exclusão 
 

 

 Pacientes que não apresentassem condições clínicas para participação da 

pesquisa. 

 
 
4.3 INSTRUMENTOS 
 

 

4.3.1 Coleta de dados demográficos e médicos 
 
 

Os dados foram coletados e anotados em ficha específica para o estudo 

(Apêndice C). Foram registrados dados demográficos dos pacientes como gênero, 

idade, grau de instrução e dados sócio-econômicos (quantidade de moradores e 

quartos no domicílio), bem como informações sobre o transplante, como: 

diagnóstico, tipo de transplante (alogênico e autólogo) e regime de condicionamento 

(ML, NM e RIC).  

 

 

4.3.2 Avaliação da mucosite oral  
 
 

A MO foi avaliada nos quatro momentos, utilizando-se a classificação da OMS 

(Parulekar et al., 1998): Grau 0, quando há ausência de sinais e sintomas; Grau 1, 

presença de eritema da mucosa oral; Grau 2, quando além de eritema aparecem 

ulcerações, porém o paciente ainda tolera dieta sólida; Grau 3, onde há uma 
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confluência das úlceras e o paciente só consegue ingerir alimentos líquidos; e Grau 

4, que é clinicamente semelhante ao Grau 3, mas o paciente não consegue ingerir 

alimentos por via oral. Neste estudo, para melhor comparação das variáveis, os 

graus 1 e 2 foram agrupados e classificados como mucosite leve, os graus 3 e 4 

foram agrupados e classificados como mucosite intensa. O grau 0 foi estudado 

isoladamente. 

 

 

4.3.3 Coleta de dados de qualidade de vida 
 

 

Dados inerentes à qualidade de vida foram coletados nos quatro momentos, 

através de três questionários:  

• Oral	Health	Impact	Profile	(OHIP-14)		

Para avaliar qualidade de vida relacionada ao status de saúde bucal, foi 

utilizado o instrumento “Oral Health Impact Profile” (OHIP-14), validado para a língua 

portuguesa do Brasil (Oliveira; Nadanovsky, 2005) (Apêndice D). Trata-se de um 

questionário do tipo escala Likert, composto por 14 perguntas que contemplam os 

seguintes domínios relacionados à saúde bucal: limitação funcional, dor física, 

limitação psicológica, limitação social, e condição de dificuldade na realização de 

alguma atividade cotidiana. A pontuação em cada quesito varia de 0 a 4, ou seja, a 

pontuação total pode variar de 0 a 56.  

• Oral	Mucositis	Quality	of	Life	(OMQoL)	

Um dos questionários utilizados para avaliar especificamente os sintomas de 

MO observados pelos pacientes foi o “Oral Mucositis Quality of Life” (OMQoL) 

(Cheng et al., 2007) (Apêndice E), traduzido livremente para a língua portuguesa do 

Brasil, que encontra-se sob validação. Também é um questionário do tipo escala 

Likert, composto por 31 perguntas cujas pontuações variam de 1 a 4, de modo que a 

pontuação total pode variar de 31 a 124. 

• Patient-Reported	Oral	Mucositis	Symptom	scale	(PROMS)		

O questionário “Patient-Reported Oral Mucositis Symptom scale” (PROMS) 

(Kushner et al., 2008) (Apêndice F), também traduzido livremente para a língua 

portuguesa do Brasil e sob validação. Trata-se de uma escala do tipo visual 

analógica (VAS), composto por 10 questões que levam em consideração sintomas 
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específicos de MO, cujas pontuações por item podem variar de 0 a 10, e pontuação 

total de 0 a 100. 

 

 

4.3.4 Coleta e análise de saliva 
 
 

Foi realizada coleta de saliva total não-estimulada (SNE) e estimulada (SE), 

nos quatro momentos, por um único examinador e em ambiente bem ventilado, 

reservado e iluminado, majoritariamente no período da manhã. Os pacientes foram 

orientados a não ingerir alimentos, bebidas e não realizar higiene oral por 60 

minutos antes do exame. Para a coleta da SNE, foi realizado inicialmente um 

bochecho com água destilada por 30 segundos, e então o paciente forneceu toda a 

saliva produzida espontaneamente, pelo tempo de 10 minutos, em um funil 

posicionado dentro de uma proveta plástica graduada, em um isopor com gelo 

picado. Em seguida, foi realizada a coleta da SE pelo método mecânico, 

semelhantemente à coleta da SNE, porém permanecendo mastigando uma película 

de parafina plástica dobrada (Parafilm M®,  Bemis®, Neenah, Wisconsin, Estados 

Unidos da América), pelo tempo de 5 minutos.  

Após a coleta, a saliva foi imediatamente distribuída em tubos do tipo Safe-

Lock (Protein LoBind microcentrifuge tubes® - Eppendorf®, Hamburgo, Hamburgo, 

Alemanha) etiquetados, e congelada em gelo seco para ser enviada no mesmo dia 

ao Laboratório de Biologia Oral da FOUSP, onde permaneceu congelada em freezer 

a -80°C até o momento das análises bioquímicas.  

 

 

4.3.5 Análise Bioquímica 
 
 
 Para as análises bioquímicas, as salivas foram descongeladas em geladeira e 

reidentificadas com etiquetas. Foram utilizadas somente as amostras de SE, visto 

que muitos pacientes não forneceram amostra de SNE suficiente para realização do 

teste. 
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4.3.5.1 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para TNF-α e IL-6 
 

 

As salivas foram analisadas para a quantificação de Interleucina 6 (IL-6) e de 

Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α), através de ensaios imunoenzimáticos 

(ELISA). As salivas, armazenadas em eppendorfs, foram centrifugadas a 4.000 rpm 

por 10 minutos e, então, analisadas segundo as recomendações do fabricante dos 

kits para detecção de TNF-α e de IL-6 (Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit® e 

Human IL-6 Quantikine ELISA Kit®, R&D Systems®, Minneapolis, Minnesota, 

Estados Unidos da América), com correção da curva padrão. Estes ensaios 

promovem a medição quantitativa da citocina no sobrenadante pipetado em poços 

contendo anticorpo imobilizado, após serem lavados e conjugados ao substrato TMB 

(Tetrametilbenzidina). A leitura da absorbância foi realizada através de micro-placas, 

utilizando espectrofotômetro com filtros de comprimento de onda de 490nm, 650nm 

e 690nm. Foi escolhida a leitura em 490nm com correção para 690nm.  

 

 

4.3.5.2 Concentração de proteína total 
 

 

A concentração total de proteína na saliva foi determinada pelo método de 

Lowry (Lowry et al., 1951), através do padrão de albumina de soro bovino. Neste 

método, as proteínas em meio alcalino reagem com o cobre, formando um complexo 

que reduz o reativo de folin-ciocalteu, resultando numa coloração azulada, a qual foi 

lida em espectofotômetro a 660nm. 

Ao final da quantificação da concentração de TNF-α na saliva (pg/mL), 

concentração de IL-6 na saliva (pg/mL) e proteína total na saliva (mg/mL), foi  

dividido o valor da concentração da citocina pelo valor da concentração de proteína 

total, chegando ao valor da concentração real da citocina (pg de citocina por mg de 

proteína total).  

Após o término da realização dos testes, as amostras de saliva foram 

adequadamente descartadas. 
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4.3.6 Protocolos clínicos da instituição 
 
 

Os pacientes seguiram rotineiramente os cuidados clínicos estabelecidos pela 

equipe do Departamento de Estomatologia do A. C. Camargo Cancer Center, 

objetivando prevenção de efeitos colaterais em cavidade oral, conforme descrito a 

seguir:  

Previamente ao início do condicionamento, foi realizada a adequação do meio 

bucal de todos os pacientes, a fim de se evitar focos de infecção durante o período 

de aplasia medular.  

Todos os pacientes foram submetidos a laserterapia preventiva na mucosa 

bucal, com laser de diodo de gálio-alumínio-arsênio (Twin laser - MM Optics®, MM 

Optics Ltda., São Carlos, São Paulo, Brasil), comprimento de onda de 660 nm, 

potência de 15 mW, densidade de energia de 3,8 J/cm2 e com tempo de 10 

segundos por ponto. Foram irradiados bilateralmente: mucosa jugal, fundo de 

vestíbulo superior e inferior, mucosa labial superior e inferior, ventre e bordas 

laterais de língua e soalho oral. A aplicação foi iniciada no primeiro dia de 

condicionamento para o TCTH e perdurou até 2 dias após a infusão das células-

tronco (D+2) (Jaguar et al., 2007). Após esse período de laserterapia profilática, os 

pacientes foram acompanhados diariamente e, quando detectada mucosite acima do 

grau 1, foi instituída a laserterapia curativa, com o mesmo protocolo da laserterapia 

profilática, porém realizada apenas sobre as lesões, com aplicação diária até 

remissão da dor. Para proteção da retina, pacientes utilizaram óculos específicos 

para o comprimento de onda de 660nm. 

Também como rotina, todos os pacientes receberam diariamente:  

• Digluconato de Clorexidina 0,12% sem álcool -  bochecho - 2 vezes ao 

dia 

• Água Bicarbonatada 2% - bochecho - 3 vezes ao dia 

• Vitamina E 400mg (cápsulas) - aplicação tópica do conteúdo da 

cápsula por toda a cavidade oral e lábios - 2 vezes ao dia 

Na presença de odinofagia, a água bicarbonatada foi substituída por hidróxido 

de alumínio, sendo que após o bochecho o paciente deglute o conteúdo em duas 

das três aplicações diárias. Em casos de xerostomia, foi prescrita saliva artificial em 
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spray (sais minerais + xilitol), e protetor labial manipulado pelo próprio hospital em 

caso de ressecamento dos lábios. 

Como protocolo do serviço de Nutrição do hospital, para prevenção de 

mucosite, os pacientes receberam diariamente 30g de Glutamina em pó, na forma 

de sachês, para diluição em líquidos e ingestão ao longo do dia, durante todo o 

período de internação. Além disso, com o propósito de gerar vasoconstrição, os 

pacientes foram incentivados a ingerir picolé (crioterapia) no período do 

condicionamento, durante os 5 minutos que antecedem a quimioterapia e por mais 

30 minutos após a mesma. 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 
 

Os dados colhidos com os instrumentos acima descritos foram organizados 

no programa Excell® (Microsoft, Redmond, Washington, EUA) e correlacionados. O 

teste de Kolmogorov-Smirnoff foi utilizado para verificar a distribuição normal dos 

dados. Para a identificação dos diferenciais de qualidade de vida, as variáveis 

classificatórias foram categorizadas de forma sintética. A classificação da MO 

segundo a OMS propiciou a comparação entre pacientes com grau 0 (sem MO), 

grau 1 e 2 (MO leve), e graus 3 e 4 (MO intensa).  

O teste de ANOVA foi realizado para verificar a relação entre graus de 

mucosite e scores de qualidade de vida. A correlação entre os instrumentos de 

qualidade de vida foi realizada através do teste de correlação de Spearman. Teste t 

de Student comparou instrumentos de qualidade de vida com concentração de 

citocinas pró-inflamatórias e com regimes de condicionamento.  

Para comparação entre citocinas pró-inflamatórias e graus de MO, estes 

últimos foram analisados isoladamente, exceto pelo grau 4 que, por ter apenas 1 

ocorrência, foi agrupado com o grau 3. Esta comparação foi realizada por meio do 

teste estatístico ANOVA, bem como a variação dos níveis das citocinas ao longo do 

tempo. 

A comparação entre graus de MO no momento 3 e o regime de 

condicionamento foi realizada através do teste de qui-quadrado, agrupando-se o 
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regime NM com condicionamento RIC, e agrupando-se MO de grau 1 com grau 2 

(leve), e de grau 3 com grau 4 (intensa). 

Foi utilizado o programa STATA 13.0 para todas as análises, onde foi aceito o 

de nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS PARTICIPANTES 
 

 

Um total de 82 pacientes participou do estudo, dos quais 51 (62,2%) era do 

sexo masculino. A idade média foi de 48,49 anos (±13,76) variando de 18 a 67 anos. 

Os linfomas foram os tumores mais prevalentes, totalizando 32 casos (39,02%), 

seguido por mieloma múltiplo com 23 casos (28,04%) e leucemia com 21 (25,61%). 

Outras doenças menos frequentes foram síndrome mielodisplásica (3 casos - 

3,65%), anemia aplástica (2 casos - 2,43%) e plasmocitoma extramedular (1 caso - 

1,21%). O transplante autólogo foi realizado em 50 pacientes (60,98%). O tipo de 

regime de condicionamento mais utilizado foi ML (67 casos - 81,48%), seguido por 

RIC (12 casos - 14,81%) e NM (3 casos - 3,7%) (Tabela 5.1). No total, 8 pacientes 

foram a óbito, sendo 1 no M3 e 7 no M4. 

 
Tabela 5.1 - Características gerais dos 82 pacientes transplantados. Análise descritiva dos 

participantes 
 

Variável Categoria n % 

Gênero Masculino 51 62,20 

 Feminino 31 37,80 

Diagnóstico Linfoma 32 39,02 

 Mieloma múltiplo  23 28,04 

 Leucemia 21 25,61 

 Outros 6 7,31 

Doador 

 

Autólogo 

Alogênico 

50 

32 

60,98 

39,02 

Regime de 

Condicionamento  

 

ML 

RIC 

NM 

67 

12 

3 

81,48 

14,81 

3,70 

ML= Mieloablativo; RIC= Condicionamento de intensidade reduzida; 
NM= Não mieloablativo. 

 
 



42 

5.2 DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES POR ITENS E MOMENTOS AVALIADOS 
 

 

A distribuição dos pacientes nos itens e tempos avaliados no estudo 

apresentou alterações. No M1 todos os 82 pacientes foram avaliados em relação a 

MO e qualidade de vida, porém apenas 67 tiveram amostras salivares suficientes 

para quantificação de IL-6 e 60 para TNF-α. No M2, 78 pacientes foram avaliados 

quanto à MO e responderam aos questionários de qualidade de vida, e 53 e 49 e 

tiveram a saliva analisada quanto à IL-6 e TNF-α, respectivamente. A quantidade de 

pacientes que foram avaliados quanto à MO no M3 foi 74, que responderam aos 

questionários foi 73, e que forneceram saliva suficiente para análise de IL-6 e TNF-α 

foi 38 e 39, respectivamente. No M4, 55 pacientes foram submetidos à avaliação de 

MO, 54 responderam aos questionários OHIP-14 e OMQoL e apenas 52 

questionários PROMS foram avaliados, pois 2 questionários respondidos 

incompletamente foram descartados. A quantificação salivar de IL-6 e TNF-α foi 

avaliada em apenas 39 e 33 pacientes, respectivamente (Tabela 5.2). 

 
Tabela 5.2 - Número de participantes de acordo com momento avaliado e as variáveis estudadas 

 

Momento Mucosite OHIP-14 OMQoL PROMS IL-6 TNF-α 

M1 
M2 
M3 
M4 

82 82 82 82 67 60 
78 78 78 78 53 49 
74 73 73 73 38 39 
55 54 54 52* 39 33 

*2 questionários foram descartados por estarem incompletos.  
 

 

5.3 INCIDÊNCIA E INTENSIDADE DE MO NOS MOMENTOS ESTUDADOS 
 

 

O M3 foi onde houve maior incidência de MO, ocorrendo em 59 dos 74 

pacientes avaliados (79,7%), bem como maior intensidade, com 12 casos de grau 2 

(16,2%), 13 de grau 3 (17,6%) e 1 de grau 4 (1,4%). Apenas 1 paciente (1,2%) já 

apresentava MO na admissão (M1), remanescente de quimioterapia prévia, sendo 

esta de grau 1. No M4, 3 pacientes (5,5%) ainda apresentavam MO, de grau 1. No 
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M2, a incidência de MO foi de 30 casos (38,5%), sendo quase totalmente (29 casos - 

37,2%) de grau 1 e apenas 1 caso (1,3%) de grau 2 (Tabela 5.3). 

 
Tabela 5.3 - Avaliação da mucosite oral de acordo com os momentos estudados 

 

Momento n 
Mucosite Oral Total 

*MO 1-4 
(%) 

Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M1 82 81 (98,8) 1 (1,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,2) 

M2 78 48 (61,5) 29 (37,2) 1 (1,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 30 (38,5) 

M3 74 15 (20,3) 33 (44,6) 12 (16,2) 13 (17,6) 1 (1,4) 59 (79,7) 

M4 55 52 (94,5) 3 (5,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (5,5) 

*MO1-4= Total de incidência de mucosite oral (graus de 1 a 4). 
 

 

5.4 ÍNDICES DE QUALIDADE DE VIDA SEGUNDO OS MOMENTOS ESTUDADOS 
 

 

O M3 apresentou o pior índice de qualidade de vida, ou seja, maiores médias 

nas pontuações dos questionários, com média de 19,12 pontos para OHIP-14, 65,47 

para OMQoL e 35,12 para PROMS. O menor valor médio do OHIP-14 e do OMQoL 

foi registrado no M4, sendo 2,27 e 36,38, respectivamente, enquanto que do 

PROMS foi registrado no M1 (1,60 pontos) (Tabela 5.4). 
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Tabela 5.4 - Pontuação média dos questionários de qualidade de vida segundo os  momentos 
 

  n Média DP Mín. - Máx. Mín. - Máx. 
referência** 

M1 
OHIP-14 82 8,12 11,26 0-46 0-56 
OMQoL 82 44,76 17,02 31-113 31-124 
PROMS 82 1,60 7,40 0-65 0-100 

M2 
OHIP-14 78 4,65 7,84 0-43 0-56 
OMQoL 78 39,70 9,48 31-69 31-124 
PROMS 78 4,60 7,00 0-36 0-100 

M3 
OHIP-14 73 19,12 14,89 0-56 0-56 
OMQoL 73 65,47 23,91 31-116 31-124 
PROMS 73 35,12 26,82 0-99 0-100 

M4 
OHIP-14 54 2,27 5,32 0-26 0-56 
OMQoL 54 36,38 9,57 31-72 31-124 
PROMS 52* 2,03 2,41 0-9 0-100 

*2 questionários foram descartados por estarem incompletos. **Valor mínimo e 
máximo que cada questionário permite. 

 

5.5 VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS NOS 
MOMENTOS ESTUDADOS 

 

A análise dos níveis de IL-6 e TNF-α ao longo do tempo registrou a média 

mais alta de ambas as citocinas no M3 (IL-6 0,99 pg/mg de proteína e TNF-α 0,39 

pg/mg de proteína). A IL-6 teve sua menor média no M4 (0,61 pg/mg de proteína) 

enquanto que o TNF-α no M2 (0,22 pg/mg de proteína). No entanto, a comparação 

dos níveis médios das citocinas entre os momentos (M1 a M4) não apresentou 

diferença estatisticamente significante (p>0,05) (Tabela 5.5). 

 
Tabela 5.5 - Variação dos níveis de IL-6 e TNF-α (pg/mg de proteína) de acordo com os momentos 

 

Citocina Momento n Média DP Mínimo Mediana Máximo 

IL-6 

M1 67 0,65 0,64 0,04 0,43 3,58 
M2 53 0,78 0,67 0,02 0,66 2,86 
M3 38 0,99 0,79 0,03 0,87 3,61 
M4 39 0,61 0,46 0,01 0,46 2,16 

TNF-α 

M1 60 0,28 0,46 0,00 0,11 2,67 
M2 49 0,22 0,34 0,01 0,11 1,62 
M3 39 0,39 0,44 0,00 0,19 1,83 
M4 33 0,25 0,28 0,01 0,14 1,10 

p> 0,05 
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5.6 MUCOSITE ORAL NO M3 E REGIMES DE CONDICIONAMENTO  
 

 

No M3 foram encontradas as maiores incidência e intensidade da MO e 

consequentemente foi escolhido para realizar a comparação com os regimes de 

condicionamento e com citocinas pró-inflamatórias. Aproximadamente 50% dos 

pacientes que usaram os regimes de condicionamento NM e RIC não tiveram MO no 

M3, comparado com apenas 15,9% no regime ML. Em relação a MO intensa (graus 

3 e 4), todos os pacientes que apresentaram fizeram regime ML (22,2%). Os 

pacientes que fizeram os regimes NM e RIC apresentaram apenas MO leve, ou seja, 

graus 1 e 2 (54,5%) (Tabela 5.6). 

 
Tabela 5.6 - Graus de MO no M3 de acordo com o regime de condicionamento 

 

Regime	
Graus	de	mucosite	

n	total	0	
n	(%)	

1	e	2	
n	(%)	

3	e	4	
n	(%)	

NM	e	RIC	 5	(45,5%)	 6	(54,5%)	 0	(0,0%)	 11	
ML	 10	(15,9%)	 39	(61,9%)	 14	(22,2%)	 63	
p= 0,04 
 
 
 
5.7 MUCOSITE ORAL NO M3 E CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS 
 
 
 Comparando os níveis salivares de IL-6 e TNF-α com graus de mucosite no M3, 

não houve relação estatisticamente significante. A média de IL-6 sofreu diminuição 

conforme aumento do grau de MO, ao passo que a comparação entre níveis 

salivares de TNF-α e graus de MO apresentou maior expressão da citocina no grupo 

com mucosite graus 3 e 4 (média de 0,43 pg/mg de proteína) comparando-se aos 

graus 1 e 2, porém sua expressão foi discretamente maior no grupo sem mucosite 

(média de 0,45 pg/mg de proteína) (Tabela 5.7). Os graus 3 e 4 foram agrupados 

para a análise devido à ocorrência de apenas 1 caso de MO grau 4. 
  



46 

Tabela 5.7  - Média de níveis de IL-6 e TNF-α (pg/mg de proteína) de acordo com graus de MO no M3 
 

Citocina Grau de 
mucosite n Média Desvio 

Padrão p 

IL-6 

0 8 1,28 0,57 

0,760 1 17 1,03 0,86 
2 7 0,92 0,91 

3 e 4 6 0,79 0,69 

TNF-α 

0 10 0,45 0,48 

0,772 1 19 0,39 0,50 
2 6 0,20 0,17 

3 e 4 4 0,43 0,49 
 
 
5.8 MUCOSITE ORAL E QUALIDADE DE VIDA 
 

 

 A relação entre graus de MO e escores de qualidade de vida mostrou que, nos 

três questionários, quanto maior o grau de MO, maiores foram as pontuações (pior 

índice) de qualidade de vida, e a maioria destes resultados diferiram 

significantemente entre si (Tabela 5.8).  
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Tabela 5.8 -  Pontuações médias nos instrumentos de qualidade de vida de acordo com graus 

de MO 
 

Mucosite n OHIP-14 DP (p<0,05) 

(A) Grau 0 196 0,4 0,6 (B)(C)(D)(E) 

(B) Grau 1 66 0,9 0,9 (A)(C)(D)(E) 

(C) Grau 2 13 1,5 0,9 (A)(B)(D) 

(D) Grau 3 12 2,6 0,8 (A)(B)(C) 

(E) Grau 4 1 2,8 ? (A)(B) 

Mucosite n OMQoL DP (p<0,05) 

(A) Grau 0 196 40,6 13,9 (B)(C)(D)(E) 

(B) Grau 1 66 52,4 17,9 (A)(C)(D)(E) 

(C) Grau 2 13 63,1 23,9 (A)(B)(D)(E) 

(D) Grau 3 12 94,6 17,7 (A)(B)(C) 

(E) Grau 4 1 113,0 ? (A)(B)(C) 

Mucosite n PROMS DP (p<0,05) 

(A) Grau 0 190 4,5 7,5 (B)(C)(D)(E) 

(B) Grau 1 66 19,0 21,6 (A)(C)(D)(E) 

(C) Grau 2 13 43,1 26,9 (A)(B)(D) 

(D) Grau 3 12 68,8 15,7 (A)(B)(C) 

(E) Grau 4 1 63,2 ? (A)(B) 

 

 

5.9 QUALIDADE DE VIDA E REGIMES DE CONDICIONAMENTO 
 

	

A correlação entre escores de qualidade de vida e regimes de 

condicionamento foi realizada apenas para o M3 devido ao fato de que este foi o 

momento em que houve resultados mais expressivos (piores índices de qualidade 

de vida e maior intensidade e incidência de MO). 

O regime ML foi associado a pior índice de qualidade de vida nos três 

questionários, com uma média de 20,87 pontos contra 9,27 do grupo NM/RIC no 

OHIP-14, 67,62 contra 49,36 no OMQoL e 36,95 contra 24,77 no PROMS) (p<0,05) 

(Tabela 5.9).  
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Tabela 5.9 Correlação entre escores de qualidade de vida e regimes de condicionamento no M3 

 
OHIP-14 n Média DP diferença p 
NM/RIC 11 9,27 6,62 

11,60 0,00	
ML 62 20,87 15,27 

OMQoL n Média DP diferença p 
NM/RIC 11 49,36 7,88 

18,26 0,00	
ML 62 67,62 25,14 

PROMS n Média DP diferença p 
NM/RIC 11 24,77 14,62 

12,18 0,02	
ML 62 36,95 28,05 

Total 73     
NM= Não mieloablativo; RIC= Condicionamento de intensidade reduzida; ML= 
Mieloablativo. 

 

 

5.10 QUALIDADE DE VIDA E CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS  
 

 

Para realização da comparação entre níveis de IL-6 e TNF-α na saliva e 

pontuações médias nos questionários de qualidade de vida, o programa estatístico 

sugeriu o ponto de corte de 0,5 e 0,2 pg/mg de proteína para IL-6 e TNF-α, 

respectivamente. Concentrações salivares das citocinas acima do ponto de corte 

foram agrupadas e consideradas como níveis altos, e abaixo desse ponto foram 

consideradas como níveis baixos. 

Houve uma diferença estatisticamente significante entre níveis de IL-6 e 

pontuação média do questionário PROMS, onde níveis altos da citocina foram 

associados a uma maior pontuação neste questionário (11,6), ou seja, a uma pior 

qualidade de vida. Os outros questionários não apresentaram associação com os 

níveis de IL-6 (Tabela 5.10). 
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Tabela 5.10 - Correlações entre níveis baixos e altos de IL-6 (pg/mg de proteína) e pontuações 

médias de indicadores de qualidade de vida 
 

 IL-6 (0,00 a 0,5)* IL-6 (0,6 +)** p 
 n Média DP n Média DP 

OHIP-14 86 7,0 10,7 94 8,3 11,9 0,44 

OMQoL 86 43,3 16,6 94 47,1 18,4 0,15 

PROMS 86 5,6 11,0 91 11,6 20,7 0,02 

*Níveis baixos; **Níveis altos  
 

 

Foi observada uma significância limítrofe entre o questionário OMQoL e níveis 

de TNF-α (p ≤ 0,09), ou seja, há uma discreta associação entre níveis altos de TNF-

α e altas pontuações neste questionário. No entanto, não houve associação entre 

níveis de TNF-α na saliva e índices de qualidade de vida nos demais instrumentos 

utilizados (Tabela 5.11). 

 
Tabela 5.11 - Correlações entre níveis baixos e altos de TNF-α (pg/mg de proteína) e pontuações 

médias de indicadores de qualidade de vida 
 

 TNF-α (0,00 a 0,2)* TNF-α (0,3 +)** p 
 n Média DP n Média DP 

OHIP-14 99 8,1 11,4 42 11,7 14,7 0,12 

OMQoL 99 45,1 17,3 43 51,1 23,8 0,09 

PROMS 97 9,0 17,3 43 13,9 23,2 0,17 

*Níveis baixos; **Níveis altos  
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O TCTH tem sido usado como parte do tratamento de uma variedade de 

doenças hematológicas malignas e benignas. Apesar dos avanços nesta área da 

medicina, a mielosupressão, devida à quimioterapia de condicionamento ou à 

própria doença, e a MO são complicações comuns, debilitantes e associadas a alto 

risco de infecções sistêmicas. Além de dor, limitação da dose de quimioterapia, 

comprometimento nutricional, aumento da mortalidade, do tempo de internação e 

dos custos hospitalares, causando grande impacto na qualidade de vida (Bellm et 

al., 2000; Sonis et al., 2001; Mcdonald-Hyman et al., 2015). O conhecimento dos 

fatores de risco para o desenvolvimento da MO permite a seleção de pacientes mais 

vulneráveis, aos quais se empregariam cuidados específicos, racionalizando o 

emprego de terapias mais onerosas (Vokurka et al., 2011). Portanto, há grande 

necessidade de se explorar a patofisiologia da MO, fatores de risco e seu impacto na 

qualidade de vida dos pacientes. Neste contexto, o presente estudo visou investigar 

fatores preditivos para MO por meio da quantificação de citocinas pró-inflamatórias 

na saliva, bem como identificar condições associadas a qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal de pacientes submetidos ao TCTH. 

No final de 2012, ocasião em que ocorreu o milionésimo TCTH registrado no 

mundo, a Rede Mundial para o Transplante de Sangue e Medula (WBMT - 

Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation) realizou um levantamento 

da distribuição do TCTH pelo mundo, desde a primeira publicação de série de casos 

em 1957, até 31 de dezembro de 2012, que mostrou que o transplante alogênico 

correspondia a 100% dos casos até 1970, porém teve sua proporção reduzida a 

28%, no período de 1996 a 2005, e posterior aumento (Gratwohl et al., 2015) no ano 

de 2012, representando 47% dos casos de TCTH no mundo, enquanto que os 

autólogos, 53% (Niederwieser et al., 2016). Esta proporção é diferente entre os 

continentes, porém é compatível com o continente americano, onde 46% dos 

transplantes atuais são alogênicos (Gratwohl et al., 2015; Niederwieser et al., 2016). 

Do mesmo modo, no presente estudo, a maioria (60,98%) dos pacientes foi 

submetida a transplante autólogo. O estudo de Niederwieser et al. (2016) mostrou 

que nos últimos 10 anos está havendo um crescimento na taxa de transplantes 

alogênicos, haploidênticos e de cordão umbilical pelo mundo. 
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As doenças hematológicas geralmente afetam uma ampla variedade de idade 

(Stewart; Wild, 2015). No presente estudo, a idade variou entre 18 e 67 anos, sendo 

que um dos critérios de inclusão foi idade mínima de 18 anos. Linfoma, mieloma 

múltiplo e leucemia foram as doenças de base mais comuns e corresponderam a 

92,6% das indicações para o TCTH. Gratwohl et al. (2015) avaliaram os transplantes 

realizados em 75 países no período de 2006 a 2010, e estas 3 doenças 

corresponderam a 88% das indicações para transplante, onde as leucemias foram 

as predominantes (35%), seguidas pelos linfomas (28%) e mieloma múltiplo (25%).  

A avaliação da MO, em nosso estudo, foi realizada em 4 momentos isolados. 

Os regimes de condicionamento tiveram duração média de 4,8 dias, variando de 1 a 

8 dias. O M3, avaliado 12 e 20 dias após o início do condicionamento no transplante 

autólogo e alogênico, respectivamente, registrou a maior incidência (79,7%) e 

intensidade da MO, com 12 casos de grau 2 (16,2%), 13 de grau 3 (17,6%) e 1 de 

grau 4 (1,4%). No M1 e no M4, ocorreram as mais baixas incidências de MO, com 1 

(1,2%) e 3 (5,5%) casos, respectivamente, e todos os casos foram de grau 1. Em 

outro estudo realizado por nosso grupo (Jaguar et al., 2007), os pacientes 

manifestaram MO grau 1 entre o 3o dia pré e 5o dia pós-transplante, com um tempo 

médio de 6,12 dias do início do regime de condicionamento, e grau 4 entre o 2o e o 

7o dias após o transplante, com cicatrização entre o 8o a 14o dia pós-transplante e 

tempo médio de 3 dias. 

Semelhante aos nossos dados, um estudo clínico constatou que o tempo até 

o surgimento de MO foi de aproximadamente 11 dias do início do condicionamento 

em pacientes sob laserterapia preventiva (Ferreira et al., 2015). Da mesma forma, 

Vokurka et al. (2011) detectaram MO em média no 4o dia pós transplante, com 

duração média de 6 dias e resolução em média no 11o dia pós-transplante, porém 

não foi realizada laserterapia preventiva, e os transplantes realizados foram todos 

autólogos. Ainda, a MO acometeu 62% dos pacientes, sendo 31% de grau 1, 13,5% 

de grau 2, 16% de grau 3 e 1,5% de grau 4. 

Foi também verificado no presente estudo que maiores graus de MO foram 

associados com piores índices de qualidade de vida. Os três questionários de 

qualidade de vida apresentaram pontuação média expressivamente maior no M3, 

coincidindo com o tempo de maior incidência e intensidade de MO. Este resultado 

era esperado, visto que maiores graus de MO afetam funções vitais como 

mastigação, deglutição e fonação, e a literatura mostra que, segundo os pacientes, a 
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MO é o sintoma que mais afeta a qualidade de vida (Bellm et al., 2002). A literatura 

mostra que mesmo graus leves (1 ou 2) de MO são relacionados a uma pior 

qualidade de vida (Elting et al., 2008). Este resultado também está de acordo com 

um estudo publicado recentemente, que apresentou correlação entre intensidade da 

MO e o score do questionário OHIP-14 (os questionários PROMS e OMQoL não 

foram utilizados neste estudo) (Silva et al., 2015). 

Bezinelli et al. (2015) avaliaram qualidade de vida através dos questionários 

OHIP-14 e PROMS em pacientes submetidos a TCTH em 4 tempos: 1) No primeiro 

dia do tratamento; 2) 5 e 8 dias após o transplante autólogo e alogênico, 

respectivamente; 3) Após a pega medular; e 4) 30 dias após a alta. Os autores 

observaram que todos os itens dos questionários OHIP-14 e PROMS foram mais 

altos no tempo 2, que é o período mais crítico em termos de saúde oral e que 

corresponde ao M3 do nosso estudo, e que essa pontuação foi menor na primeira e 

última avaliação, o que também corrobora com nossos achados. 

O OHIP-14 é genérico, criado para destacar diversas condições orais que tem 

o potencial de afetar a qualidade de vida do paciente. Os outros dois instrumentos, 

OMQoL e escala PROMS, verificam mais especificamente os sintomas de MO entre 

pacientes submetidos a diversos tratamentos oncológicos. A vantagem de se utilizar 

um instrumento mais genérico para avaliar qualidade de vida, que é o caso do OHIP-

14, é que o impacto na saúde oral de algumas morbidades relatadas pelos pacientes 

pode ser comparado ao impacto de pacientes sofrendo de outras doenças. Dessa 

forma, é possível analisar quais condições orais tem o potencial de afetar mais 

certos pacientes do que outros (Slade, 1997). Uma desvantagem desse instrumento 

é que o escore do paciente pode ser atribulado a outras condições orais que podem 

não ter resultado especificamente do tratamento (TCTH). No entanto, esta limitação 

pode ser minimizada com protocolos de cuidados de saúde oral. Sabe-se que a 

presença de uma equipe odontológica como parte da equipe multiprofissional pode 

minimizar os efeitos de condições orais durante o TCTH (Bezinelli et al., 2015). 

Nosso estudo teve esse suporte, uma vez que o hospital segue um protocolo antes e 

durante o condicionamento em que todos os pacientes recebem cuidados orais. 

Os outros dois instrumentos, OMQoL e escala PROMS, foram criados 

especificamente para detectar alterações na qualidade de vida com relação a saúde 

bucal entre pacientes com câncer, onde a MO é geralmente uma das condições 

mais dolorosas (Cheng et al., 2007; Kushner et al., 2008). Sendo assim, seus 
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resultados, medidos em escores, são devido aos sintomas relacionados a condição 

sistêmica. Como desvantagem, é possível que comparações com outras doenças e 

condições orais não sejam apropriadas, visto que a maioria das questões é voltada 

aos sintomas de MO. De acordo com Cheng et al. (2009) o instrumento OMQoL foi 

melhor correlacionado do que o questionário “The European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Quality of Life” (EORTC QLQ-C30) para validar 

sintomas de MO experimentadas pelos pacientes. 

O regime de condicionamento ML também foi associado a piores índices de 

qualidade de vida e a maior intensidade de MO, quando comparado aos regimes 

RIC e NM. Não encontramos na literatura trabalhos que tenham comparado regimes 

de condicionamento com qualidade de vida relacionada a saúde oral. No entanto, foi 

verificado que pacientes em regime RIC apresentaram melhor resultado de 

qualidade de vida global pós-transplante comparados com aqueles em regime ML 

(Yu et al., 2013). Em contrapartida, já é bem estabelecido que o regime de 

condicionamento influencia a intensidade e severidade da MO (Stiff, 2001; 

Haverman et al., 2014; Legert et al., 2014). Em um estudo prospectivo de pacientes 

de TCTH em regime de condicionamento ML, o regime de condicionamento 

citotóxico foi identificado como o fator de risco mais importante para MO (Wardley et 

al., 2000). 

O trabalho de Legert et al. (2015) encontrou uma significante correlação entre 

o regime ML e maior intensidade de MO, assim como diversos trabalhos reportados 

na literatura (Zerbe et al., 1992; Wardley et al., 2000; Legert et al., 2014). No 

entanto, estes dados confrontam com resultados de uma revisão sistemática 

publicada recentemente, que mostrou que nos estudos que utilizaram regime ML, 

73,2% dos pacientes apresentaram MO, contra 86,5% dos pacientes de regimes NM 

e RIC (Chaudhry et al., 2015). Contudo, os resultados desta revisão podem se 

justificar pelas diferentes populações submetidas aos diferentes regimes, além de ter 

incluído apenas pacientes tratados por transplante alogênico. Além do mais, a 

classificação de regimes de condicionamento por intensidade ainda não é bem 

definida, sendo baseada em doses que podem não refletir variações em parâmetros 

farmacocinéticos (Bacigalupo et al., 2009).  

Há poucos estudos e ainda é discutido o papel das citocinas no processo de 

iniciação e amplificação da MO (Morales-Rojas et al., 2012). Os níveis médios de IL-

6 neste estudo sofreram variação entre os momentos estudados, com pico no M3, 
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assim como o TNF-α, porém ambas as variações não foram estatisticamente 

significantes, possivelmente devido a insuficiência amostral. De forma semelhante, 

um trabalho publicado recentemente avaliou níveis plasmáticos e salivares de 

citocinas (TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-10, TGF-β, metaloproteinases e fatores de 

crescimento) de pacientes submetidos a TCTH em 5 momentos: na admissão, D-1, 

D+3, D+7 e no dia da pega medular. Os autores verificaram que os níveis de IL-6 na 

saliva e no plasma seguiram o curso clínico da MO, de modo que os níveis mais 

baixos foram detectados na admissão e aumentaram gradualmente, atingindo o pico 

no D+7 (o que coincidiu com o desenvolvimento da MO), seguido por redução 

acentuada na ocasião da pega medular. Além disso, no mesmo trabalho, aumento 

nos níveis salivares de TNF-α e IL-1β dos pacientes submetidos a laserterapia 

acompanharam a elevação dos níveis de IL-6 (Silva et al., 2015). Semelhantemente, 

um estudo que associou graus de MO e níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias 

apresentou associação positiva entre severidade de MO e níveis de IL-6 na 4a 

semana de TCTH, porém nenhuma relação entre MO e TNF-α foi encontrada 

(Meirovitz et al., 2010).  

Ao planejarmos quantificar citocinas na saliva, esperávamos que maiores 

concentrações de IL-6 e TNF-α fossem correlacionadas com maiores escores de 

qualidade de vida. No entanto, nossos resultados não revelaram diferenças 

substanciais entre os grupos com maiores e menores concentrações de citocinas, 

exceto pela associação apresentada entre a escala PROMS e a IL-6. Estudos 

futuros deveriam ser desenhados para verificar se a experiência dos pacientes com 

relação a sua condição oral poderia predizer maiores concentrações de citocinas na 

saliva (Morales-Rojas et al., 2012; Silva et al., 2015). 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

- O M3 registrou a maior incidência e intensidade de MO e pior qualidade de 

vida; 

 

- Quanto maior o grau de MO, pior foi a qualidade de vida de acordo com os 

três questionários; 

 

- Altos níveis salivares de IL-6 mostraram-se associados a pior  qualidade de 

vida de acordo com o questionário PROMS; 

 

- O regime de condicionamento ML foi associado a maiores graus de MO e pior 

qualidade de vida nos três questionários. 
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APÊNDICE A - Prontuário Personalizado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

      PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO 
     Transplante de Medula Óssea 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: 

 

NÚMERO DO PRONTUÁRIO: _________________ 

Nome _________________________________________________________________________  

Data Nasc.: _____/_____/_____                 Idade: __________              Sexo: (   ) F  (   ) M                                                                      

Naturalidade: __________________________   Estado civil: ______________________________ 

Cidade/Estado: ________________________________ 

Profissão: ______________________________________________________________________ 

Nome do Médico: ________________________________________________________________  

 Instrução: ____série do ___ grau   ( ) completa ( )incompleta 

Ocupação: _________________ (se aposentado, anotar a ocupação anterior. Se “do lar”, anotar 
também a ocupação do chefe da família) 
 

Número de pessoas que moram no domicílio, incluindo o paciente:______ pessoas 

Número de quartos no domicílio:______ quartos 

 

História da Doença Atual: 

Diagnóstico: ____________________________________________________________________ 

Protocolo de Tratamento: __________________________________________________________ 

Tratamento Quimioterápico:         (   )Ciclo n° ________               (   )Condicionamento pré-TMO 

Droga:____________________________ Dose: __________ Via: __________ Freq.: __________ 

Droga:____________________________ Dose: __________ Via: __________ Freq.: __________ 

Droga:____________________________ Dose: __________ Via: __________ Freq.: __________ 

Droga:____________________________ Dose: __________ Via: __________ Freq.: __________ 

Droga:____________________________ Dose: __________ Via: __________ Freq.: __________ 

Tratamento Raditerápico:                

Nº de Sessões: _____________ Dose Diária: _______________ Dose Total: _________________ 
 
Intra Oral:           
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APÊNDICE B - Questionário OHIP 
 
 
Você deve responder as perguntas sobre fatos 
acontecidos nos últimos 12 meses, até ontem. 

Nunca 
(0) 

Raramen-
te (1) 

Às vezes 
(2) 

Repetida-
mente (3) 

Sempre 
(4) 

Área 
Pesq. 

1. Você teve problemas para falar 

alguma palavra por causa de 

problemas com seus dentes ou sua 

boca? 

     OH1= 

2. Você sentiu que o sabor dos 

alimentos tem piorado por causa de 

problemas com seus dentes ou sua 

boca? 

     OH2= 

3. Você já sentiu dores  fracas, mas 

constantes em sua boca? 

     OH3= 

4. Você tem se sentido incomodado 

ao comer algum alimento por causa 

de problemas com seus dentes ou  

sua boca? 

     OH4= 

5. Você tem ficado pouco à vontade 

por causa dos seus dentes, sua 

boca? 

     OH5= 

6. Você se sentiu estressado por 

causa de problemas com seus 

dentes ou sua boca? 

     OH6= 

7. Sua alimentação tem sido 

prejudicada por causa de problemas 

com seus dentes ou sua boca? 

     OH7= 

8. Você teve que parar suas 

refeições por causa de problemas 

com seus dentes ou sua boca? 

     OH8= 
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9. Você tem encontrado dificuldade 

em relaxar por causa de problemas 

com seus dentes ou sua boca? 

     OH9= 

10. Você já se sentiu um pouco 

envergonhado por causa de 

problemas com seus dentes ou sua 

boca? 

     OH10= 

11. Você tem estado um pouco 

irritado com outras pessoas por 

causa de problemas com seus 

dentes ou sua boca?  

     OH11= 

12. Você tem tido dificuldade em 

realizar suas atividades diárias por 

causa de problemas com seus 

dentes ou sua boca? 

     OH12= 

13. Você sentiu que a vida em geral 

ficou pior por causa de problemas 

com seus dentes ou sua boca?  

     OH13= 

14. Você tem estado sem poder fazer 

suas atividades diárias por causa de 

problemas com seus dentes ou sua 

boca?  

     OH14= 
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APÊNDICE C - Questionário OMQoL 
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APÊNDICE D - Questionário PROMS 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Transplante Autólogo 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pacientes submetidos a transplante autólogo) 
 
Por este meio, convidamos o(a) senhor(a) a participar do projeto “Mucosite oral: 

aspectos clínicos e impacto na qualidade de vida de pacientes submetidos a transplante de 
células-tronco hematopoiéticas”. O objetivo desse estudo é fazer perguntas a respeito do 
estado da saúde de sua boca durante o tratamento de transplante de medula óssea. Com isso, 
poderemos melhorar cada vez mais o atendimento odontológico do Hospital, para aumentar o 
conforto dos pacientes que se submetem ao tratamento. 

 
Se o(a) senhor(a) aceitar participar do estudo, a equipe odontológica que trabalha no 

Departamento de Estomatologia deste Hospital fará uma entrevista, usando 3 questionários, 
com perguntas sobre como o(a) senhor(a) sente a saúde de sua boca. O tempo estimado para 
respondê-los é de 15 (quinze minutos). O(a) senhor(a) será convidado a responder esses 3 
questionários 4 vezes, ao longo do tratamento; esses momentos correspondem a momentos 
importantes durante o tratamento: 1- antes do condicionamento; 2- 5º dia; 3- 12º dia; e 4- aos 
30 dias da alta. Como rotina do Serviço, sua boca será examinada, para verificar as 
necessidades de tratamento; será realizada aplicação de laser, também como rotina, para 
aliviar os sintomas bucais decorrentes do tratamento.  

 
Além disso, o(a) senhor(a) será orientado(a) a fornecer saliva nesses 4 momentos, de 

forma orientada pela equipe, para realizar análises de seus componentes virais.  
 

Para a coleta da saliva,o(a) senhor(a) será instruído(a) a não comer, beber, fumar ou higienizar 
a boca 1hora e meia antes da coleta. O(a) senhor(a) será orientado a bochechar água destilada por 30 
segundos e cuspir. Então, será fornecido pote para cuspir sua saliva durante alguns minutos. Depois, 
será fornecido um pedaço de plástico (parafina) para morder, e em seguida, será coletada novamente a 
saliva. Após as análises, a saliva será descartada. 

 
 Sua participação é voluntária. O perigo (risco) por participar do estudo é mínimo. Não 

terá benefício direto por participar deste estudo, nem prejuízos caso venha a negar seu 
consentimento.  

 
O senhor terá o direito de desistir no momento em que desejar ou solicitar sua exclusão 

do estudo a qualquer momento. Sua participação consiste em responder um questionário sobre 
os sintomas bucais durante o tratamento, e fornecer saliva de acordo com as orientações da 
equipe. 

 
        Serão tomadas as medidas necessárias para manter confidenciais as informações que o(a) 
senhor(a) fornecer, e sua identidade não será revelada. Caso tenha alguma dúvida ou pergunta 
adicional sobre o estudo ou algum desconforto, por favor, contatar oDr responsável pela 
pesquisa, nos telefones abaixo listados. 
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Se o pesquisador responsável não fornecer as informações/esclarecimentos suficientes, 
por favor entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 
Fundação Antônio Prudente – Hospital do Câncer – A.C.Camargo/SP pelo telefone (11) 
2189-5000, ramais 2069 ou 5020, de segunda-feira à quinta-feira das 7 horas às 18 horas e 
sexta-feira das 7 horas às 16 horas. 

 
 

 
Data ______/________/______ 

 
 

Nome legível e assinatura do paciente.___________________________________ 
 
 
 
 
Responsável pela pesquisa: Prof. Dr. Fábio de Abreu Alves 
Diretor do Departamento de Estomatologia do Hospital A.C.Camargo 
Fundação Antônio Prudente – Hospital A.C.Camargo – Centro de Tratamento, Ensino e Pesquisa em Câncer 
Rua Professor Antônio Prudente, 211.  São Paulo – SP. CEP 01509-900. Tel.: (11) 2189-5129 
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APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Transplante Alogênico 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

(Pacientes submetidos a transplante alogênico) 
 

       Por este meio, convidamos o(a) senhor(a) a participar do projeto “Mucosite oral: aspectos 
clínicos e impacto na qualidade de vida de pacientes submetidos a transplante de células-
tronco hematopoiéticas”. O objetivo desse estudo é fazer perguntas a respeito do estado da 
saúde de sua boca durante o tratamento de transplante de medula óssea. Com isso, poderemos 
melhorar cada vez mais o atendimento odontológico do Hospital, para aumentar o conforto 
dos pacientes que se submetem ao tratamento. 

 
Se o(a) senhor(a) aceitar participar do estudo, a equipe odontológica que trabalha no 

Departamento de Estomatologia deste Hospital fará uma entrevista, usando 3 questionários, 
com perguntas sobre como o(a) senhor(a) sente a saúde de sua boca. O tempo estimado para 
respondê-los é de 15 (quinze minutos). O(a) senhor(a) será convidado a responder esses 3 
questionários 4 vezes, ao longo do tratamento; esses momentos correspondem a momentos 
importantes durante o tratamento: 1- antes do condicionamento; 2- 8º dia; 3- 20º dia; e 4- aos 
30 dias da alta. Como rotina do Serviço, sua boca será examinada, para verificar as 
necessidades de tratamento; será realizada aplicação de laser, também como rotina, para 
aliviar os sintomas bucais decorrentes do tratamento.  

 
Além disso, o(a) senhor(a) será orientado(a) a fornecer saliva nesses 4 momentos, de 

forma orientada pela equipe, para realizar análises de seus componentes virais.  
 

       Sua participação é voluntária. O perigo (risco) por participar do estudo é mínimo. Não 
terá benefício direto por participar deste estudo, nem prejuízos caso venha a negar seu 
consentimento.  

 
O senhor terá o direito de desistir no momento em que desejar ou solicitar sua exclusão 

do estudo a qualquer momento. Sua participação consiste em responder um questionário sobre 
os sintomas bucais durante o tratamento, e fornecer saliva de acordo com as orientações da 
equipe. 

 
        Serão tomadas as medidas necessárias para manter confidenciais as informações que o(a) 
senhor(a) fornecer, e sua identidade não será revelada. Caso tenha alguma dúvida ou pergunta 
adicional sobre o estudo ou algum desconforto, por favor, contatar oDr responsável pela 
pesquisa, nos telefones abaixo listados. 

 
 
Se o pesquisador responsável não fornecer as informações/esclarecimentos suficientes, 

por favor entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 
Fundação Antônio Prudente – Hospital do Câncer – A.C.Camargo/SP pelo telefone (11) 
2189-5000, ramais 2069 ou 5020, de segunda-feira à quinta-feira das 7 horas às 18 horas e 
sexta-feira das 7 horas às 16 horas. 
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Data ______/________/______ 
 
 
 
Nome legível e assinatura do paciente.___________________________________ 
 
 
 
 
Responsável pela pesquisa: Prof. Dr. Fábio de Abreu Alves 
Diretor do Departamento de Estomatologia do Hospital A.C.Camargo 
Fundação Antônio Prudente – Hospital A.C.Camargo – Centro de Tratamento, Ensino e Pesquisa em Câncer 
Rua Professor Antônio Prudente, 211.  São Paulo – SP. CEP 01509-900. Tel.: (11) 2189-5129 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa - AC CAMARGO CANCER CENTER

FUNDAÇÃO ANTÔNIO
PRUDENTE-HOSPITAL DO
CÂNCER A C CAMARGO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

MUCOSITE ORAL: ASPECTOS CLÍNICOS E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOIÉTICAS

Fábio de Abreu Alves

Fundação Antônio Prudente-Hospital  do Câncer-A C Camargo

2
15507813.0.0000.5432

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

439.910
22/10/2013

DADOS DO PARECER

A mucosite oral é um evento frequente em pacientes submetidos a transplante de células-tronco
hematopoiéticas (TCTH). Sua ocorrência está associada a um impacto na qualidade de vida, relacionados
ao surgimento de sintomas como desconforto e dor. Entretanto, existe na literatura uma escassez de
estudos que avaliaram formalmente o impacto destes sintomas na qualidade de vida destes pacientes. Trata
-se de um projeto Departamental, prospectivo, planejado para incluir aproximadamente 100 pacientes
submetidos a TCTH e atendidos no Departamento de Estomatologia do AC Camargo Cancer Center. Serão
aplicados 3 questionários (OHIP-14, OMQoL e PROMS) em 4 momentos diferentes do tratamento (de
acordo com o tipo de TCTH realizado: autólogo versus alogênico), além de coleta de saliva não estimulada
(SNE) e saliva estimulada (SE). O material coletado será submetido para análise no Laboratório de Biologia
Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) para quantificação de IL-6 e
TNF-alfa através de ELISA.

Apresentação do Projeto:

1. Analisar o impacto da musosite na condição bucal e na qualidade de vida de pacientes submetidos a
transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).

Objetivo da Pesquisa:

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULOPatrocinador Principal:

01.509-900

(11)2189-5020 E-mail: cep_hcancer@accamargo.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Professor Antônio Prudente, 211
Liberdade

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2189-5020

Página 01 de  04
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FUNDAÇÃO ANTÔNIO
PRUDENTE-HOSPITAL DO
CÂNCER A C CAMARGO

Continuação do Parecer: 439.910

2. Verificar a possível associação entre graus de mucosite e quantificação da interleucina 6 (IL-6) e fator de
necrose do tumor alfa (TNF-alfa) nos pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas
(TCTH).
3. Verificar a possível associação entre a quantificação da interleucina 6 (IL-6) e do fator de necrose do
tumor alfa (TNF-alfa) na qualidade de vida relatada pelos pacientes submetidos a transplante de células-
tronco hematopoiéticas (TCTH).

Consideramos as pendências relacionadas aos objetivos do projeto ATENDIDAS.

Não haverá benefícios diretos ao pacientes decorrentes da pesquisa.
Os risco envolvidos na pesquisa são mínimos, referentes ao desconforto relacionado a coleta e aplicação do
questionário.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Consideramos a pesquisa relevante.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):
1. Encontra-se descrito no TCLE a aplicação de apenas 2 questionários, quando na metodologia prevê-se a
aplicação de 3 questionários (OHIP-14, OMQoL e PROMS); - PENDÊNCIA ATENDIDA
2. Não há descrição no TCLE do tempo necessário para a aplicação dos questionários; - PENDÊNCIA
ATENDIDA com a inclusão do trecho "O tempo estimado para respondê-los é de 15 (quinze) minutos"
3. Solicita-se adequação na frase "Não há perigo por participar dos estudos" conforme o entendimento que
qualquer pesquisa envolvendo seres humanos apresentam riscos diretos ou indiretos; - PENDÊNCIA
ATENDIDA com a alteração para: "o perigo (risco) por participar do estudo é mínimo"
4. Adequar o TCLE com a recomendação: "Se o pesquisador responsável não fornecer as
informações/esclarecimentos suficientes, por favor entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Fundação Antônio Prudente - Hospital do Câncer - A.C.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

01.509-900

(11)2189-5020 E-mail: cep_hcancer@accamargo.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Professor Antônio Prudente, 211
Liberdade

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2189-5020

Página 02 de  04
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FUNDAÇÃO ANTÔNIO
PRUDENTE-HOSPITAL DO
CÂNCER A C CAMARGO

Continuação do Parecer: 439.910

Camargo/SP pelo telefone (11) 2189-5000, ramais 2069 ou 5020, de segunda-feira à quinta-feira das 7
horas às 18 horas e sexta-feira das 7 horas às 16 horas."; - PENDÊNCIA ATENDIDA - trecho incluído
5. As páginas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devem ser numeradas e deve constar a data
e a versão do mesmo (no rodapé). - PENDÊNCIA ATENDIDA

Sem recomendações.
Recomendações:

Aprovado sem sugestões. As pendências emitidas em parecer anterior (337.989) foram adequadamente
respondidas pelo pesquisador.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Comentários Gerais (COPE):
- Introdução: Deve ser revista - PENDÊNCIA ATENDIDA
Poucos dados são usados para introduzir e justificar a importância do estudo, introdução precisa ser mais
consistente para justificar o estudo no âmbito científico.
- Objetivos: Devem ser revistos - PENDÊNCIA ATENDIDA
Os objetivos não foram colocados em um tópico separadamente. Na introdução é mencionado que "o
objetivo do estudo é analisar o impacto da mucosite na condição bucal de pacientes submetidos a
transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).", não mencionando a qualidade de vida (diferente do
que propões o resumo e o título do estudo). O objetivo do estudo encontra-se no resumo e na introdução,
sendo necessário um tópico específico de 'Objetivos'.
- Material e método: Não foram descritos como o instrumento OHIP-14 irá avaliar a qualidade de vida dos
pacientes e quais os domínios de qualidade de vida são usados neste questionário. Também não são
mencionados quais os objetivos na realização da análise bioquímica salivar, assim como a diferença entre a
coleta de saliva estimulada e não estimulada - PENDÊNCIA

Considerações Finais a critério do CEP:

01.509-900

(11)2189-5020 E-mail: cep_hcancer@accamargo.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Professor Antônio Prudente, 211
Liberdade

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2189-5020

Página 03 de  04
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FUNDAÇÃO ANTÔNIO
PRUDENTE-HOSPITAL DO
CÂNCER A C CAMARGO

Continuação do Parecer: 439.910

ATENDIDA
- Critérios de Exclusão: Não foram apresentados - PENDÊNCIA ATENDIDA

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2013

Antonio Hugo Jose Froes Marques Campos
(Coordenador)

Assinador por:

01.509-900

(11)2189-5020 E-mail: cep_hcancer@accamargo.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Professor Antônio Prudente, 211
Liberdade

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2189-5020

Página 04 de  04
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo 

 
 

FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA

UNIVERSIDADE DE SÃO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

MUCOSITE ORAL: ASPECTOS CLÍNICOS E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOIÉTICAS

Fábio de Abreu Alves

Fundação Antônio Prudente-Hospital  do Câncer-A C Camargo

2
15507813.0.3001.0075

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

600.794-0
22/11/2013

DADOS DO PARECER

A mucosite oral é um evento frequente em pacientes submetidos a transplante de células-tronco
hematopoiéticas (TCTH). Sua ocorrência está associada a um impacto na qualidade de vida, relacionados
ao surgimento de sintomas como desconforto e dor. Entretanto, existe na literatura uma escassez de
estudos que avaliaram formalmente o impacto destes sintomas na qualidade de vida destes pacientes. Este
estudo trata-se de um projeto Departamental, prospectivo, planejado para incluir aproximadamente 100
pacientes submetidos à TCTH e atendidos no Departamento de Estomatologia do AC Camargo Câncer
Center. Serão aplicados 3 questionários (OHIP-14, OMQoL e PROMS) em 4 momentos diferentes do
tratamento (de acordo com o tipo de TCTH realizado: autólogo versus alogênico), além de coleta de saliva
não estimulada (SNE) e saliva estimulada (SE). O material coletado será submetido para análise no
Laboratório de Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) para
quantificação de IL-6 e TNF-alfa através de ELISA.

Apresentação do Projeto:

o estudo propõe 3 objetivos: analisar o impacto da musosite na condição bucal e na qualidade de vida de
pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH); verificar a possível
associação entre graus de mucosite e quantificação da interleucina 6 (IL-6) e fator de
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necrose do tumor alfa (TNF-alfa) nos pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas
(TCTH); e verificar a possível associação entre a quantificação da interleucina 6 (IL-6) e do fator de necrose
do tumor alfa (TNF-alfa) na qualidade de vida relatada pelos pacientes submetidos a transplante de
célulastronco hematopoiéticas (TCTH).

não haverá benefícios diretos ao pacientes decorrentes da pesquisa. Os riscos envolvidos na pesquisa são
mínimos, referentes ao desconforto relacionado à coleta e aplicação do questionário.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa é relevante e irá contribuir para a literatura específica uma vez que existe na literatura uma
escassez de estudos que avaliaram formalmente o impacto da mucosite oral na qualidade de vida de
pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os termos foram adequados conforme pareceres emitidos anteriormente (337.989 e 439.910).
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Tendo em vista a legislação vigente, devem ser encaminhados ao CEP-FOUSP relatórios parciais
semestrais referentes ao andamento da pesquisa e relatório final ao término do trabalho. Qualquer
modificação do projeto original deve ser apresentada a este CEP, de forma objetiva e com justificativas, para
nova apreciação.

Recomendações:

Conforme parecer emitido em 22/10/2013 (439.910) este projeto foi aprovado sem sugestões. As
pendências emitidas em parecer anterior (337.989) foram adequadamente respondidas pelo pesquisador.
Nesta versão foi incluído um membro à equipe de pesquisa (Paula Verona Ragusa  da Silva CPF:
07281054971).

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Considerações Finais a critério do CEP:
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Este parecer reemitido substitui o parecer número 600794 gerado na data 22/11/2013 16:32:14, onde
o número CAAE foi alterado de 15507813.0.0000.5432 para 15507813.0.3001.0075.

SAO PAULO, 11 de Abril de 2014

Décio dos Santos Pinto Junior
(Coordenador)
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