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RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar as relações entre os parâmetros de
halitose e sialometria em pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e
pescoço, avaliando a presença de saburra, classificada em termos de peso
seco, fluxo salivar, teste BANA e halimetria oral e comparar os resultados entre
os grupos. Foram examinados 48 pacientes divididos em três grupos. O grupo
1 (“saúde”) foi constituído de pacientes que haviam terminado o tratamento na
Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), sem queixa de halitose e com
íntegra saúde oral; o grupo 2 (“N. O.”) por indivíduos com necessidades
odontológicas e o grupo 3 (“radio”) pacientes que haviam sido submetidos à
radioterapia

na

região

de

cabeça

e

pescoço.

Foram

avaliadas

as

concentrações bucal de Compostos Sulfurados Voláteis (CSVs) através do
monitor portátil de sulfetos HalimeterTM, os valores relacionados à taxa de fluxo
salivar em repouso e estimulado, teste BANA com material proveniente da
saburra lingual e peso seco da mesma. Os resultados foram analisados
utilizando o teste de análise de variância que quantificaram o hálito antes e
após a remoção da saburra. As relações entre halimetria bucal, peso seco da
saburra, fluxo salivar com e sem estímulo, e a relação entre fluxo salivar em
repouso e estimulado foram feitas através do teste de correlação de Pearson.
Para verificar correlações entre halimetria bucal inicial e teste BANATM foi
utilizado o teste “t” de Student. Os resultados mostraram que houve diferença
estatisticamente significante entre a halimetria oral nos grupo “saúde” e “radio”
e, nos grupos “saúde” e “N.O.” Pode-se observar também que houve relação
entre a presença de saburra e os níveis de CSVs. Em relação ao fluxo salivar,
foi observada uma redução estatisticamente significante entre o grupo “radio” e
os outros dois. Nas condições dessa pesquisa, foi constatado que a halitose
pode ser considerada um efeito adverso da radioterapia, vinculada à
hipossalivação e saúde oral deficiente.

Palavras chaves: halitose, radioterapia, câncer de cabeça e pescoço.

ABSTRACT

Evaluation of oral halitosis parameters in patients submitted to the head
and neck radiotherapy
The aim of this study was to verify the halitosis parameters in patients who had
received head and neck radiotherapy. The degree of halitosis was determined
through the presence of tongue coating, classified according to its dry weight;
the salivary flow rate, the BANATM test and HalimeterTM oral measurements. A
total of 48 subjects were examined, which were divided into three groups.
Group 1 was consisted for patients with good oral health and no complains of
bad breath; Group 2 consisted of patients with bad oral health condition and
Group 3 comprised individuals who had received head and neck radiotherapy.
The concentration of Volatile Sulfur Compounds (VSC) was assessed by means
of a portable sulfide monitor (HalimeterTM) and the values were correlated to the
resting and stimulated salivary flow rate and to the BANATM test with material
collected from the tongue coating and its dry weight. Halitosis was quantified
before and after the removal of the tongue coating and the data was analyzed
by means of the ANOVA test. The correlation among salivary flow rate, weight
of the tongue coating and HalimeterTM oral measurements was evaluated by the
Pearson test. The results showed a statistically significant difference between

group 1 and 3, and between groups 1 and 2. A relationship between the
presence of tongue coating and the VSC levels was also demonstrated. In

concerning to the salivary flow rate, there was a statistically significant
reduction between group 1 and 3, and group 2 and 3. In the accordance
of this study, halitosis can be considered a side effect of radiotherapy,
tied with the hyposalivation and deficient oral health.
Key words: halitosis, bread odor, head and neck cancer, radiotherapy.
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Introdução
1 - INTRODUÇÃO

No Brasil, as estimativas no ano de 2006 apontam que ocorreram cerca
de 472.050 casos novos de câncer. Estima-se que o câncer de pele não
melanoma (116 mil casos novos) será o mais incidente na população brasileira,
seguido pelos tumores de mama feminina (49 mil), próstata (47 mil), pulmão
(27 mil), cólon e reto (25 mil), estômago (23 mil), colo do útero (19 mil) e, em
seguida, o câncer de boca (13 mil). Estes dados acompanham o mesmo perfil
observado na população mundial. (INCA42, 2006)
Segundo a Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil para 2006, do
Ministério da Saúde42, o câncer de boca apresentou cerca de 10.060 casos
estimados entre homens e 3.410 entre as mulheres. O câncer de laringe é um
dos mais comuns a atingir a região da cabeça e pescoço, representando cerca
de 25% dos tumores malignos que acometem esta área e 2% de todas as
doenças malignas.
O câncer de cabeça e pescoço é, atualmente, um dos grandes
problemas de saúde mundial. Infelizmente, a maioria dos casos é
diagnosticada

em

estágios

avançados.

Geralmente,

são

carcinomas

espinocelulares, que normalmente requerem um tratamento intensivo e com
altos custos. (HERCHENHORN41, 2004)
As

mais

importantes

terapias

para

tratamento

de

carcinomas

espinocelulares de cabeça e pescoço são cirurgia e radioterapia, sendo a
quimioterapia restrita a alguns carcinomas e, geralmente, usada para tumores
avançados. (BORNAN 10 et al., 2003).
A radioterapia, como um dos tratamentos para o câncer de cabeça e
pescoço, constitui-se numa modalidade terapêutica que utiliza as radiações
ionizantes no combate a neoplasias, com o objetivo de atingir células malignas,
impedindo a sua multiplicação por mitose e/ou determinando a morte celular
(INCA42, 2006). O tratamento radioterápico pode ser utilizado com a intenção
curativa ou paliativa, e o esquema de aplicação dependerá da dose total
calculada e da avaliação do radioterapeuta (SAWADA75, 2006).
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Introdução
A radioterapia tem sido muito estudada, e tornou-se essencial no

tratamento destas patologias. Entretanto, os efeitos colaterais da radioterapia
em cabeça e pescoço, sejam eles agudos ou crônicos, têm impacto
determinante na qualidade de vida do paciente. (ALMEIDA2 et al., 2004).
Apesar de a radioterapia ser efetiva no controle de carcinomas
espinocelulares, seus efeitos adversos podem agravar o estado de saúde do
paciente. Alterações encontradas devido à irradiação ocorrem principalmente
em mucosas, ossos, glândulas salivares e dentes. Como conseqüência,
diversas afecções são observadas nos referidos órgãos. (VISSINK96, 2003)
Nas glândulas salivares, as degenerações atróficas e acinares causadas
pela radioterapia resultam comumente no decréscimo da produção de saliva.
(BONAN10 et al., 2003; PONTES 22 et al., 2004)
Tais efeitos colaterais são de grande importância para o cirurgiãodentista, que possui papel fundamental na redução dos mesmos, visto que os
efeitos agudos e tardios da radioterapia causam desconfortos aos pacientes
que dificultam ou limitam as suas atividades normais (SAWADA75, 2006).
Numerosos estudos demonstram que a saúde bucal deficiente é um fator que
diminui a qualidade de vida (GRITZ37 et al., 1999), e a preservação e/ou
reabilitação da saúde bucal melhora e tem garantido uma vida mais confortável
para o paciente tratado com radioterapia. (ALMEIDA2 et al., 2004).
Sendo as glândulas salivares radiossensíveis, a hipossalivação é uma
seqüela comum em pacientes irradiados devido a tumores malignos na região
das mesmas. A halitose está fortemente relacionada à quantidade de saliva,
(SOHN82 et al., 1999, MÖLLER59, 2004) podendo ser mais um efeito adverso
que interfere na qualidade de vida e socialização desses pacientes.
Xerostomia é uma queixa subjetiva, que pode não estar relacionada aos
achados físicos de boca seca e hipossalivação. Sua prevalência aumenta com
a idade, devido à terapia com drogas, doenças sistêmicas, radioterapia, e pode
estar relacionada à depressão, disfagia, problemas digestivos e desordens de
fala (ASTOR4 et al., 1999). A taxa de fluxo salivar pode ainda variar com o
clima, idade, gênero, saúde geral e condição da dentição (BRETZ13 et al.,
2000).
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Halitose é uma palavra proveniente do latim halitus, onde hálito significa
“ar expirado” e osis se refere a uma alteração patológica. (CRISPIM,
SAMPAIO19, 1999). Pode trazer prejuízos à saúde física e psicológica dos
indivíduos, podendo limitar contatos sociais (BOHN9, 1997).
A halitose pode trazer prejuízos à saúde física e psicológica dos
indivíduos, sendo uma restrição social importante. A presença de halitose, ou
mesmo a preocupação em possuí-la, pode reduzir a confiança em si mesmo,
em relação às outras pessoas e pode interferir no desempenho de atividades.
(TARZIA88, 2003).
Como geralmente o hálito é emitido pela boca, é misturado e
contaminado por compostos voláteis mal cheirosos que emanam da cavidade
bucal. Então, o mau cheiro bucal se torna um componente contribuinte ou
freqüentemente dominante do hálito ofensivo. (TONZETICH92, 1977).
A

halitose

é

uma

condição

determinada

por

vários

fatores

interdependentes, como fluxo salivar, microbiota bucal gram-negativa, pH bucal
alcalino, presença de detritos celulares e alimentares, dentre outros.
(BOGDASARIAN8, 1982; TONZETICH92, 1977).
Por possuir etiologia tão variada, e incluir situações fisiológicas e
patológicas, pode ser dividida nas seguintes categorias: (1) devida a fatores
locais de origem patológica; (2) devida a fatores locais de origem não
patológica; (3) devida a fatores sistêmicos de origem patológica; (4) devida a
fatores sistêmicos de origem não-patológica; (5) devida à administração
sistêmica de drogas; (6) devida à xerostomia (DOMINIC25, 1982).
A literatura demonstra grande relação da hipossalivação com a halitose
(SOHN82 et al., 1999, MÖLLER59, 2004) e com os efeitos adversos da
radioterapia. (BONAN10 et al., 2003). No entanto, a relação entre a halitose e a
radioterapia é pouco conhecida; portanto, o objetivo da presente pesquisa foi
estabelecer uma correlação entre a presença ou não de halitose e suas
causas, em pacientes submetidos à radioterapia em cabeça e pescoço.

Revisão de Literatura

49

2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Halitose
A halitose consiste de um termo amplo que caracteriza odores
desagradáveis ou fétidos que emanam da boca e/ou do nariz, ou através
desses órgãos. É também conhecida como mau hálito, fedor da boca, fetor
oris, bafo ruim, entre outros.
O cheiro desagradável do hálito no ar expelido pelo pulmão é que
constitui a halitose e, se deve ao aumento da quantidade de odorivetores ou à
presença de odores normalmente ausentes no ar expirado. (TARZIA88, 2003)
Na história antiga, há sempre referência para o fato de pessoas
apresentarem hálito terrível e sendo sempre mencionado em comédias e
tragédias. (TARZIA87, 2004; GREIN36, 2002). Titus Marcus Plautus (254-184
a.C.), dramaturgo romano, classificou o “fedor da boca” entre muitas razões de
infidelidade conjugal, porque o “hálito de minha esposa tem um cheiro terrível,
melhor seria beijar um sapo”. Além desse, há Plutarco (6-120 d.C.), que fala
sobre o hálito em sua obra. Shakespeare comenta sobre o odor desagradável
em sua peça “Muito Barulho por Nada” e Millôr Fernandes, escritor atual diz “O
maior anticoncepcional do mundo é o mau hálito”. (TARZIA87, 2004; GREIN36,
2002).
A halitose acompanha a sociedade por muitos anos e há vários registros
históricos sobre a sua presença; no entanto, somente em 1874 ela foi descrita
como entidade patológica por Howe. (ELIAS27, 2006)
Os aspectos históricos e sociais da halitose foram bastante abordados
por ELIAS27, em 2006. Segundo o autor, a halitose foi fator de preocupação
para a sociedade, e ainda hoje se mostra presente, sendo um obstáculo para o
convívio social. A falta de conhecimento de como se prevenir a halitose é o
que ainda a torna um limitante da qualidade de vida.
O problema é essencialmente etiológico, e somente com observação
cuidadosa e conhecimento científico aliado ao bom senso é que se evita que o
paciente perambule de consultório para consultório, procurando alívio para seu
mal, que o deprime e isola. (GREIN36, 2002)

50

Revisão de Literatura
A etiologia da halitose é localizada na boca em torno de 90% dos casos

e pode ser atribuía à saburra lingual, cárie dental, doença periodontal e
infecções orais. (SALVADOR, FIGUEREDO72, 2001)
O odor fétido é resultante da putrefação dos restos alimentares realizada
pelas bactérias orais, descamação celular, saliva e sangue. Em particular, por
meio da proteólise das proteínas dos peptídeos e aminoácidos, dando origem a
compostos voláteis como a metil mercaptana. A intensidade da halitose é
associada ao aumento dos níveis intra-orais de compostos sulfurados voláteis
(ROSEMBERG69 et al., 1999; SALVADOR, FIGUEREDO72, 2001).
DURHAM; MALLOY; HODGES26, em 1993, relataram as fontes mais
comuns, bucais e não bucais, de halitose, para melhor compreensão
diagnóstica. Observaram que a halitose pode refletir condições locais ou
sistêmicas sérias como gengivite, doença periodontal, diabetes, falência
hepática, infecção ou neoplasia no trato respiratório, e que é importante
determinar principalmente se a fonte de odor é oral ou não, e que a qualidade
do odor pode ajudar nesta determinação.
IWAKURA43

et

al.,

em

1994,

descreveram

a

diversidade

de

características clínicas da halitose, demonstradas em dois grupos de pacientes
com queixas primárias (onde halitose era a principal queixa do paciente) e
secundárias (quando o paciente procurou tratamento devido a outros
problemas bucais) de halitose. Sessenta e oito pacientes da Clínica de Halitose
do Departamento de Odontologia Preventiva, da Tohoku University, Faculdade
de Odontologia, Sendai, Japão, formaram o grupo de pacientes com halitose
primária (grupo 1), e 19 pacientes encaminhados à Clínica Geral pelo
Departamento de Diagnóstico Oral e Radiologia Oral, para vários tratamentos
formaram o grupo com halitose secundária (grupo 2). Foi realizado questionário
sobre queixa de halitose e exame organoléptico. Todos os pacientes foram
tratados até que o mau hálito, se presente, se tornasse indetectável ao exame
organoléptico. Vinte e cinco por cento dos pacientes do grupo 1 realmente
possuíam halitose, contra 52,6% do grupo 2. A principal motivação dos
pacientes do grupo 1 para a visita profissional foi a consciência do hálito
baseada na atitude de outras pessoas (48,5%). No grupo 2, foi a indicação da
halitose por outros (52,6%). Aproximadamente metade dos pacientes do grupo
1 (52,9%) já havia visitado outras clínicas para tentar solucionar o problema,
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contra nenhum paciente do grupo 2. Os pacientes mais propensos a não se
satisfazerem com o tratamento foram os do grupo 1, mas que não
apresentavam halitose.
TORRES, VIANNA94, em 1999, avaliaram a halitose entre dois grupos
com idades diferentes. O grupo 1 (G1) foi composto de pacientes com idades
variando de 19 a 54 anos, e o grupo 2 (G2) foi composto de pacientes com
idade igual ou superior a 55 anos. Foram aplicados 80 questionários com
questões relativas à idade, o que entendem sobre halitose e sua origem, se a
possuem, se a sentem quando acordam, se algum profissional da saúde foi
procurado para resolver o problema, hábitos alimentares, rotina de higiene oral,
como escovação e uso do fio dental, uso de enxaguatório e limpeza da língua,
sensação de boca seca, problemas de saúde, fumo, uso de medicamentos e
próteses. Não houve diferença significante entre os grupos, embora houvesse
maior conhecimento sobre higiene oral em G1, e G2 mostrasse menor
incidência do hábito de fumar.
AMADO, CHINELLATO, REZENDE60, 2005 estudaram os parâmetros da
halitose em 21 pacientes com fissura de lábio e/ou palato (grupo 2) e um grupo
controle de 21 pacientes sem queixas de halitose (grupo 1). Avaliaram o peso
seco da saburra, fluxo salivar, halimetria oral e nasal, utilizando o HalimeterTM.
Os resultados mostraram que houve relação entre a presença de saburra e os
níveis de CSVs, assim como entre fluxo salivar, tanto em repouso como
estimulado, com os níveis de CSVs; no grupo 2, pôde-se ainda observar
relação significante entre o peso da saburra e o fluxo salivar em repouso e
estimulado, e a mesma relação entre fluxo salivar estimulado e peso da
saburra após o agrupamento dos pacientes em um único grupo; não houve
diferença significante entre os grupos em relação à halimetria bucal; o grupo 1
apresentou maiores valores de halimetria nasal do que o grupo 2; não houve
relação entre os níveis de CSVs e a percepção do paciente sobre seu hálito.
Os autores concluíram que os pacientes com fissura de lábio e/ou palato
operados e com a saúde bucal controlada não mostraram diferenças
significantes em relação aos parâmetros estudados, quando comparados com
pacientes sem fissura.
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2.1.1 - Microbiota oral
A microbiota associada à halitose é predominantemente anaeróbica

gram-negativa e utiliza, como fonte de nutrientes, células descamadas, saliva e
fluidos gengivais oriundos do hospedeiro, assim como também provenientes da
dieta. (SALVADOR, FIGUEREDO72, 2001; LOESCHE51, 2003) Oitenta e duas
espécies de bactérias orais podem ser implicadas na produção das
componentes que causam o mau odor, alguns fatores contribuem para o
aumento de determinada população, tais como: estagnação de saliva, redução
do fluxo salivar, redução do carboidrato como substrato e elevação do pH
salivar (LOESCHE51).
Alguns requisitos para que ocorra o mau hálito, são a presença de
bactérias anaeróbias, de baixo nível de oxigênio, de pH alcalino salivar e de
substratos que contenham enxofre. (BOGDASARIAN8, 1986; TONZETICH92,
1977)
Acreditando na possibilidade de que a cadaverina e putrescina
estivessem associadas ao mau-hálito, GOLDBERG34 et al., em 1994,
examinaram 52 indivíduos não-fumantes, sem doença sistêmica e não
portadores de próteses totais. Foi realizada avaliação da concentração de
CSVs através de monitor portátil de sulfetos (HalímeterTM), avaliação com
juízes de odor e análise do teste BANATM com material proveniente de bolsa
periodontal, dorso da língua e saliva. Os autores afirmaram haver evidência da
participação de cadaverina como componente do mau-hálito. Houve relação
entre o nível de cadaverina e medida de CSVs, mas não entre o nível de
cadaverina e o teste BANATM.
GOLDBERG33 et al., em 1997, mostraram relação entre a presença de
Enterobacteriaceae e a produção de mau hálito. Os autores isolaram espécies
de enterobactérias na saliva, bolsas periodontais e língua, e após crescimento
in vitro, houve produção de mau cheiro. As bactérias estudadas demonstraram,
ainda, grande capacidade de aderência ao polímero de dentaduras,
demonstrando a produção de mau cheiro característico.
SCULLY & PORTER78, em 1999, relataram que a inadequada higiene
oral é a causa mais freqüente de halitose. Outras causas de halitose e gosto
ruim incluem fumo e ingestão de diversos alimentos. Infecção sinusal ou de
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outras partes do sistema respiratório também podem ser responsáveis.
Algumas doenças sistêmicas, como diabetes, podem dar cheiro ao hálito. A
detecção da halitose geralmente é subjetiva, e a condução do problema se dá
com: tratamento das causas, alimentação freqüente, evitar fumar ou comer
determinados alimentos, melhoria da higiene oral, uso de bochechos com
clorexidina e cloreto de cetilpiridíneo, utilização de goma de mascar e uso de
formulas de manipulação.
AAS1 et al. 2005 fizeram um estudo para definir a microbiota normal da
boca. Mais de 700 bactérias foram detectadas. Tinham a finalidade de
especificar tanto o local como tipo colonização bacteriana. Os nichos avaliados
foram dorso e laterais de língua, epitélio da mucosa oral, palato duro e mole,
placa dental supra e subgengival e tonsilas amigdaliana. A seqüência de DNA
e RNA foi usada para determinar o tipo e a família das bactérias. Treze
fitobactérias novas foram identificados e a espécie mais comum foi Genella,
Granulicatella, Streptococos e Veilonela. Em cada local predominava de 20 a
30 espécies diferentes de bactérias e o número de bactérias predominantes em
todos os locais por indivíduo variou de 34 a 72. As espécies associadas à cárie
e periodontites não foram identificadas. A microbiota bacteriana saudável da
boca é bem diversificada e possui características próprias de acordo com o
substrato e o local. É importante definir inteiramente o microbiota humana
saudável da boca antes que se possa compreender o papel das bactérias na
doença oral.

2.1.2 - Saburra
A saburra é um material viscoso, esbranquiçado ou amarelado que
adere ao dorso da língua, em maior porção na região do terço posterior.
Pesquisas mostram que a língua representa um importante papel na produção
do mau odor oral. (GALHARDO32, 2002).
A saburra se forma principalmente por um aumento da mucina salivar e
por um aumento da descamação da mucosa oral que, quanto maior, maior será
a quantidade de saburra. (TARZIA87, 2004)
YAEGAKI;

SANADA100,

em

1992,

realizaram

estudo

em

que

relacionaram o peso da saburra e a análise dos CSVs. Trinta e um indivíduos
participaram do estudo, divididos em indivíduos com e sem doença periodontal,
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e a análise do CSVs foi feita através de cromatografia gasosa. A saburra de
cada indivíduo foi removida, e seu peso úmido avaliado (mg), e novas análises
de CSVs foram realizadas. O grupo com doença periodontal possuía muito
mais saburra do que o grupo controle, e a produção de CSVs pela saburra do
grupo com doença periodontal foi 4 vezes maior do que nos grupos controle, e,
após a remoção da saburra, a produção de CSVs em ambos os grupos caiu
praticamente pela metade.
SEEMANN80 et al., em 2001, compararam a efetividade de um limpador
lingual, um raspador lingual e uma escova de dente na capacidade de redução
dos níveis de CSVs. Foram incluídos no estudo 28 indivíduos, divididos em três
grupos, avaliados em três consultas distintas, utilizando em cada uma delas um
diferente dispositivo de limpeza, sendo que cada indivíduo serviu como seu
próprio controle. Pôde-se constatar, ao final do estudo, que o limpador lingual
mostrou uma maior percentagem de redução dos CSVs do que a escova dental
até 25 minutos após a limpeza da língua, e maior redução do que observada
com o uso de raspador lingual até 15 minutos após a limpeza. Não foi
constatada redução nos níveis de CSVs por períodos maiores do que 30
minutos após a limpeza, em nenhum dos indivíduos, o que levou os autores a
questionarem o efeito clínico da limpeza da língua de forma isolada objetivando
a redução do mau-hálito.

2.1.3 - Fluxo salivar
A saliva desempenha inúmeras funções importantes para a manutenção
da saúde bucal, entre elas, lubrificação, hidratação, capacidade tampão,
mineralização, facilitação do paladar, proteção dos tecidos bucais, atividade
antimicrobiana e outras. (SAMARAWICKRAMA73 et al., 2002.
Aproximadamente 0,3 ml de saliva são produzidos por minuto em
descanso e de 2 a 3 ml durante estimulação. Uma taxa de saliva de menos de
0,1 a 0,2 ml por minuto é anormal, assim como uma taxa estimulada menor do
que 0,5 a 0,7 ml por minuto (SREEBNY81, 1989).
SOHN
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et al. (1999) estudaram a relação entre halitose e função das

glândulas salivares. Analisaram 100 pacientes com queixa de halitose, através
de exame salivar e obtiveram seus valores de CSVs medidos pelo HalimeterTM.
Os resultados mostraram 58 pacientes com salivação normal e 42 com
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salivação anormal. Os maiores valores de CSVs foram encontrados no grupo
com salivação anormal (p<0,01). Em 51 pacientes (36 com salivação normal e
15 com salivação anormal) obtiveram valores de CSVs abaixo de 100, e em 38
pacientes (21 com salivação normal e 17 com salivação anormal) obtiveram
valores entre 100 e 200, e 11 pacientes (1 com salivação normal e 10 com
salivação anormal) tiveram valores de CSVs acima de 200. Os resultados, de
acordo com os autores, mostraram relação entre halitose e função de glândula
salivar.
BRETZ13 et al., em 2000, realizaram um estudo para determinar o fluxo
salivar de glândulas salivares menores (MSGO) de idosos com diferentes
condições médicas e determinar a relação do MSGO com fatores
demográficos, médicos, dentais, ingestão de medicamentos e reclamações
subjetivas de boca seca. Dados foram obtidos de 653 indivíduos de várias
clínicas, todos eles com mais de 60 anos. Os dados mostraram que indivíduos
com alto MSGO tendem a usar mais medicamentos que os com baixo MSGO,
sem diferença com relação à ingestão de medicamentos xerogênicos. Pessoas
com baixo MSGO eram mais idosas, e na maioria mulheres. Condição dental
não mostrou relação com MSGO. No contexto geral, apresentar idade mais
avançada, gênero feminino, o vício do fumo e queixa de boca seca foram
associados a um baixo MSGO.

2.1.4 - Mensuração do hálito.
A mensuração do hálito (halimetria) pode ser feita através da avaliação
organoléptica, cromatografia gasosa, monitor de sulfidretos (HalimeterTM)
A inalação direta do mau odor é conhecida como avaliação
organoléptica. É um método seguro para avaliar a presença de halitose, no
entanto muito subjetivo, pois indivíduos possuem diferentes percepções de
odor (ROSEMBERG69 et al. 1999), além de evidenciar ser um método
desagradável para o pesquisador.
A partir de 1970 as pesquisas concentraram-se principalmente em
identificar um método químico e instrumental de análises, objetivando os
compostos primários da halitose. Nesse contexto, foi empregado um método
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específico com gás cromatográfico, que foi adaptado para a medição direta dos
compostos sulfurados voláteis contidos no hálito. (TARZIA88, 2003)
SCHIMIDT76 et al. (1978) verificaram a correlação entre o método de
mensuração organoléptica e a cromatografia gasosa (CG). Foram selecionados
120 voluntários e separados em dois estudos. Os CSVs presentes no hálito
foram mensurados por CG e por 3 examinadores (organoléptica). Houve
correlação significante entre os resultados organoléptica com os níveis de
sulfeto de hidrogênio e de metil mercaptana.
O monitor para medir CSV é um aparelho portátil capaz de quantificar os
odorivetores que compõem o hálito. O HalimeterTM é um monitor para detectar
gás sufidreto e outros compostos voláteis de enxofre (metil mercaptana e
dimetilsufeto), é capaz de medir alterações do hálito tanto no diagnóstico
quanto na proservação clínica. Tornou-se muito utilizado em pesquisas.
(TARZIA88, 2003)
De acordo com o fabricante do HalimeterTM, níveis normais de hálito
estão em torno de 100 ppb, sendo aceitável como nível normal medições entre
50 e 100 ppb. O “zero” no aparelho deve ser ajustado em ambiente livre de
substâncias voláteis, e o painel de leitura deve indicar “0”; caso contrário, deve
ser ajustado manualmente. É aceito que o “zero” se encontre na faixa de –10 a
+10. Lê-se também no manual que, mesmo com procedimento de coleta
correto, podem existir grandes diferenças nas leituras de um mesmo indivíduo
em um mesmo período, e também em momentos diferentes do dia. Devem ser
tomadas 3 leituras e realizada a média, e que aproximadamente 90% das
leituras são reproduzíveis com +/- 15 ppb, e aproximadamente 75% das
leituras são reproduzíveis com +/- 10 ppb.
ROSENBERG70 et al., em 1991, compararam a reprodutibilidade e
sensibilidade de métodos organolépticos para a avaliação do mau-hálito e
avaliação com um monitor de sulfidretos pelo HalimeterTM. Foram avaliadas 42
pessoas com queixa de mau hálito, sem critérios de exclusão. Os indivíduos
abstiveram-se de comer, beber, mastigar e bochechar por pelo menos duas
horas antes da consulta. Para medir a sensibilidade do método quanto a
mudanças no hálito, os pacientes foram instruídos a bochechar duas vezes por
dia gluconato de clorexidina 0,12%. Cada tratamento consistia de 2 bochechos
consecutivos de 30 segundos, evitando beber ou comer por pelo menos 30
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minutos depois. A avaliação do hálito foi feita através de dois métodos distintos.
No primeiro foi utilizado o HalimeterTM, e no segundo foi utilizada a avaliação
organoléptica feita por dois juizes, que deram valores de 0 a 5. Foram feitas
medidas do índice de placa e índice gengival em cada consulta, após a
avaliação do hálito, e também foi feita a medida das bolsas. Houve
confiabilidade de valores entre a primeira e segunda consultas, assim como
sensibilidade do aparelho quanto aos valores reduzidos de CSVs resultantes
do tratamento com clorexidina.
WILLIS99 et al. em 1999, observaram a relação entre intensidade do
mau-hálito, crescimento de bactérias redutoras de sulfetos e taxas de redução
de sulfetos na boca humana. Avaliaram 30 voluntários adultos saudáveis com
mau-hálito. Os voluntários se abstiveram de higiene oral por 24 horas, sem
ingestão de água ou alimento antes da consulta. O mau-hálito foi determinado
pela utilização do HalimeterTM e método organoléptico. Foi coletada saliva
estimulada de cada indivíduo, assim como amostras de placa bacteriana das
porções anterior e posterior da língua, mucosa do vestíbulo, mucosa alveolar
vestibular, placa sub e supragengival, para determinação da contagem de
microorganismos viáveis, número de bactérias redutoras de sulfeto e atividade
sulfeto-redutora. A incidência de bactérias redutoras de sulfeto foi de 97% nos
30 voluntários, com base na contagem viável, e foram encontradas em todos
os sete sítios examinados, sendo que o maior número médio encontrado
destas bactérias foi na saliva e o menor número foi na mucosa alveolar
vestibular. Em cada indivíduo e em cada sítio testado foi encontrada correlação
altamente positiva (p=0,0004) entre atividade sulfeto-redutora e proporção de
bactérias redutoras de sulfeto. Encontrou-se fraca relação entre os valores
organoléptico e do HalimeterTM para o mau-hálito, sem relação significante
observada entre contagem viável total e intensidade do hálito. Tanto os
números populacionais de bactérias redutoras de sulfeto, como a atividade
sulfeto-redutora, foram negativamente relacionados com o mau-hálito pelo
método organoléptico. Também foi negativa a relação entre crescimento e
atividade de bactérias sulfeto-redutoras e valores halimétricos para cada
indivíduo, porém, sem significância estatística. Concluiu-se que a fraca relação
entre o método organoléptico e halimétrico indicou que sulfetos voláteis não
foram os principais determinantes de mau-hálito na população estudada.
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Com o objetivo de examinar a associação entre o hálito oral total e níveis

de sulfetos e fatores demográficos, e também de observar o mau-hálito oral
total e níveis de sulfetos e parâmetros clínicos em toda a boca, MORITA;
WANG63 em 2001, examinaram 81 pacientes, que foram avaliados quanto ao
mau-hálito pelo método organoléptico e por um monitor de sulfetos
(HalimeterTM). A saburra foi avaliada visualmente e classificada em graus de 0
a 3 (não visível até mais de dois terços da língua). Também foram avaliados os
tecidos moles, cáries, profundidade de sondagem e sangramento à mesma.
Um monitor de sulfetos sulculares foi utilizado e feito o escore do teste
BANATM. Foi observado que o volume de saburra e o índice de sangramento
foram os fatores mais fortemente relacionados, tanto ao valor organoléptico
quanto ao valor da halimetria. O gênero feminino e hábito de fumar foram
negativamente associados com os valores organolépticos, e o escore do teste
BANATM da saburra foi significantemente relacionado com os valores da
halimetria.
SPRINGFIELD83 et al., em 2001, demonstraram que a variabilidade na
concentração de CSVs obtida de indivíduos em condições controladas se deve
a mudanças biológicas na boca, e não a produto de artefato na coleta ou
análise dos dados. Doze voluntários saudáveis tiveram o ar oral coletado de
forma padronizada; as variações minuto a minuto nas concentrações de metil
mercaptana, dimetil sulfeto e sulfeto de hidrogênio foram avaliadas e
comparadas com as variações nas concentrações de dióxido de carbono
(CO2), visto que esta deveria ser constante por representar níveis sangüíneos
da pressão parcial de CO2. Enquanto que as concentrações de CSVs variaram
enormemente entre indivíduos e entre as coletas do mesmo indivíduo, as
concentrações de CO2 mantiveram-se próximas mesmo entre diferentes
indivíduos.
OHO65 et al., em 2001, determinaram o nível de mau-hálito em pacientes
com queixa de halitose através do uso de diversos métodos, incluindo
cromatografia gasosa, monitor portátil de sulfetos e método organoléptico.
Foram examinados 155 pacientes, com idade média de 46 anos, que
reclamavam de halitose que persistia por meses ou anos, sendo que alguns
deles tinham seus problemas relatados por terceiros, e outros acreditavam
possuir halitose devido à atitude de outras pessoas. O grau de halitose foi
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avaliado pelo método organoléptico. O nível de CSVs foi quantificado com
cromatografia gasosa e monitor de sulfetos HalimeterTM. O exame do hálito foi
2 a 3 horas após o café da manhã, conduzido por três juízes e avaliado de 0 a
3. A porcentagem de acerto entre os três juízes foi de 83%. Foi utilizado o
cromatógrafo por gás Shimadzu GC-14B (Shimadzu, Kyoto, Japão) com
sistema de detector fotométrico. Foi também avaliada a área e espessura da
saburra por inspeção, com escore de 0 a 3 para área e 0 a 2 para espessura. O
fluxo salivar não estimulado foi avaliado através da expectoração da saliva por
5 minutos, expresso em volume por minuto. Houve correlação significante entre
os três métodos de avaliação utilizados. Uma correlação ainda maior foi
verificada entre a cromatografia gasosa e o monitor de sulfetos. Concluíram os
autores que houve significantemente mais saburra nos indivíduos com alto grau
de halitose, enquanto que o fluxo salivar não demonstrou ser significativo para
a determinação da halitose.
Atualmente foi lançado o Oral ChromaTM, um
portátil,

cromatógrafo gasoso

que mede as concentrações separadamente dos sufidritos, metil

mercaptanas, dimetilsufetos, o que permite analisar as causas da halitose.
(ODOMED64, 2007)

2.2 - Radioterapia em cabeça e pescoço
O câncer deve ser tratado assim que diagnosticado, ainda que se
manifeste por uma lesão aparentemente pequena. (MARTINS de CASTRO55,
2002) Os métodos de tratamento mais utilizados são a cirurgia, a radioterapia,
a quimioterapia ou a associação desses. (MINICUCCI58 et al., 1994; ALMEIDA2
et al., 2004). Outros métodos vêm sendo aplicados, como o transplante de
medula óssea, a imunoterapia e a hormonoterapia. INCA42, 2007
A radioterapia age por ionização dos tecidos que, somada a outros
efeitos, como excitação e formação de radicais livres, causa mudanças
químicas nos componentes celulares. O dano tecidual está relacionado à dose
de radiação absorvida e à fase da divisão celular no momento em que
receberam a radiação, sendo que as estruturas intracelulares e os tecidos com
maior capacidade de renovação celular são os mais afetados. (WHITMYER98 et
al., 1997)
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As indicações para se empregar a radioterapia pós-operatória nos

carcinomas de boca incluem um ou mais dos seguintes achados patológicos
relacionados com o sítio primário: invasão óssea, margem que sejam positivas,
invasão perineural, invasão do espaço vascular, extensão do tumor no interior
dos

tecidos

moles

do

pescoço

ou

multicentricidade.

(PARSONS,
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MENDENHALL, STINGER , 1997)
A radioterapia, quando aplicada na região de cabeça e pescoço, também
atinge os tecidos normais, produzindo danos reversíveis e irreversíveis. Tais
efeitos estão na dependência da dose de irradiação, tempo, volume do
tratamento e uso de outras terapias. Outros fatores são inerentes ao próprio
paciente, tais como seu estado de desenvolvimento ósseo e dentário,
predisposição genética, sensibilidade própria do tecido e capacidade de
reparação do tecido normal, mecanismo de compensação de doenças e
anormalidades do paciente (CAIELLI, MARTHA, DIB16, 1995)
O estágio atual do tratamento da doença, qualquer que seja a
modalidade (cirúrgica, radioterápica ou quimioterápica), acarreta seqüelas,
muitas vezes significativas, que comprometem sobremaneira a qualidade de
vida do indivíduo. Especialmente em relação ao uso da radioterapia no
protocolo terapêutico dos casos de neoplasias malignas da boca, uma das
seqüelas que mais afeta a qualidade de vida dos enfermos é a xerostomia.
Desde que a alteração do parênquima glandular seja permanente, as
complicações secundárias à diminuição do fluxo salivar são crônicas e
crescentes. (BAPTISTA NETO6, 2003).
CAIELLI, MARTHA, DIB16 em 1995 fizeram uma breve revisão
mostrando a importância da participação multidisciplinar no tratamento do
paciente oncológico no que diz respeito à prevenção e tratamento das seqüelas
orais decorrentes da irradiação de cabeça e pescoço.
LIMA48 et al. em 2001 fizeram uma revisão do uso da radioterapia para o
tratamento das neoplasias malignas sediadas na região de cabeça e pescoço,
com especial menção aos efeitos que estas causam aos tecidos da boca.
Relataram os efeitos deletérios causados pela terapia por radiação de
relevância para o cirurgião-dentista, tais como os que ocorrem nas glândulas
salivares, ossos, dentes, mucosas da boca, músculos e articulações
associados com a perda de células e o dano na vascularização local.
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LIU50 et al. (2003) estudaram o tratamento de 83 pacientes com
carcinoma

espinocelular

na

nasofaringe

tratados

com

radioterapia

e

quimioterapia. A resposta local foi completa em 81 pacientes (97.5%) e em 2
pacientes não houve êxito. Dois pacientes tiveram comprometimento nos
linfonodos e 14 tiveram comprometimento sistêmico posterior. As metástases
distantes são ainda o principal impacto na sobrevivência. A associação da
quimioterapia e de outros agentes sistêmicos com a radioterapia são mais
eficazes, e necessários para diminuir a taxa da metástase a distância nesse
tipo de tumor.
MANFRO53 et al., em 2006, avaliaram a sobrevida de 93 pacientes
portadores de CEC de laringe sem possibilidades de tratamento oncológico
curativo, e relacionaram com fatores demográficos (idade, sexo), clínicos e
terapêuticos (tratamento realizado) de pacientes. A sobrevida média dos
pacientes, após ser determinado o fim do tratamento curativo, foi de 3,51
meses. A idade, tratamento realizado e o estágio da doença não estiveram
relacionados com o tempo de sobrevida após o início dos cuidados paliativos.
O sexo dos pacientes apresentou importância significativa na sobrevida (p =
0,02), sendo o masculino de 2,9 meses contra feminino de 8,2 meses. A maior
causa de falência de tratamento foi a presença de doença loco-regional
avançada. O sítio de metástase à distância mais freqüente foi o pulmão. Os
autores concluíram que a sobrevida desses pacientes é bastante curta, não
chegando a 4 meses, não importando qual o tipo de tratamento ao qual o
doente foi submetido.

2.2.1 - Efeitos adversos da radioterapia
Os efeitos da radioterapia na região de cabeça e pescoço, que podem
ser agudos ou crônicos, têm um impacto significativo na qualidade de vida do
paciente oncológico.
ALMEIDA2 et al. 2004, enumerou os efeito agudos em: mucosite,
disgeusia, disfagia, infecção oportunista, xerostomia; e os tardios em: cárie de
radiação, osteorradionecrose, trismo. Além desses, GOMES35 et al., 2003 citam
como efeito da radioterapia: eritema, necroses severas, depilação, necrose
pulpar, dor, hipersensibilidade dental e deficiência nutricional.
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Em crianças, a radioterapia ainda tem mais efeitos. Além de todos os

citados, segundo MINICCUCCI58 et al. (1994) há a anormalidades de
desenvolvimento

crânio-facial,

como

hipodesenvolvimento

maxilar

e/ou

mandibular, formação de estruturas mineralizadas anômalas.
BRUINS14 et al. (1998) propuseram um modelo da escolha da préterapia dental de pacientes com câncer de boca. Construiu um anagrama com
as possibilidades de tratamento e encontrou que o método proposto teve 95%
de confiabilidade e que auxiliam no planejamento do tratamento dental préradioterápico.
A mucosite ocorre devido à alteração de vários fatores, tendo sempre
como base uma inflamação provocada diretamente pela ação da irradiação
sobre a mucosa. Pode provocar alterações locais e sistêmicas, o que pode
comprometer o tratamento para o tumor, debilitando sensivelmente o paciente.
(BORAKS11, et al. 2000)
HANDSCHEL40 et al. (2001) fizeram biópsias na mucosa de 45
indivíduos antes da radiação, durante a radioterapia, após atingir a dose de 60
Gy, e com 2 e 12 meses pós-radiação para analisar as alterações
histomorfológicas, a população de células do tecido subepitelial da mucosa oral
irradiada.

Foi encontrado que, após a radiação, houve um decréscimo da

quantidade de vasos sangüíneos e uma diferença significativa da quantidade
dos macrófagos e das moléculas de adesão endotelial nas mucosas antes da
radiação, durante a radiação e imediatamente após.
A disgeusia ocorre por haver uma atrofia gradual das papilas gustativas,
decorrente da ação da radioterapia e viscosidade da saliva. (EPSTEIN30 et al.,
2000) Com o término do tratamento, o paladar pode se restabelecer em
aproximadamente 4 meses; entretanto, alguns pacientes relataram não
apresentar remissão do quadro. Não existem formas terapêuticas deste
quadro, e o profissional deve diminuir a ansiedade do paciente. (ALMEIDA2,
2004)
Segundo VISSINK96 et al. (2003), a alteração do paladar tem uma forte
influência no estado nutricional do paciente, pois está associado com
diminuição do apetite, alteração da quantidade de alimento que o pacientes
conseguem ingerir e, consequentemente, perda de peso.
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VISSINK96 et al. (2003) fizeram uma revisão das seqüelas orais da
radioterapia de cabeça e pescoço, caracterizando-as. Deram enfoque às
complicações que ocorrem na mucosa oral, paladar, glândula salivar, dentição,
periodonto, osso, músculos e articulações, epiglote e disfunções nutricionais.
VISSINK95 et al. (2003) revisaram a prevenção e o tratamento das
conseqüências da radioterapia de cabeça e pescoço, caracterizando a
mucosite, alteração no paladar, hipossalivação, cáries, osteorradionecrose.
A osteorradionecrose é uma das mais sérias complicações da
radioterapia na região maxilofacial. (STORE, SMITH, LARHEIM84, 2000). O
quadro clínico é caracterizado por dor intensa, formação de fístula, seqüestros
ósseos, ulceração da pele com exposição da cortical e fraturas patológicas. O
tratamento exige ações conjuntas de diversas especialidades, o que eleva sua
complexidade. (STURDART-SOARES85, 2002).
A cárie de radiação não é um efeito direto da radiação, e, sim, uma
conseqüência da hipossalivação. Trata-se de cáries rampantes, que destroem
a coroa. É o resultado da diminuição do fluxo salivar, com manutenção da
oferta de carboidratos cariogênicos e deficiência de higienização oral e, ainda,
alterações de viscosidade e pH salivar. (ALMEIDA2, 2004)
O trismo ou limitação de abertura pode acontecer quando a patologia
envolveu os músculos ou a articulação temporomandibular, e pode ser também
resultado da ação da radioterapia nos músculos da mastigação, quando a
região de ATM está envolvida na área de radiação ou associação desses
fatores. A limitação de abertura dificulta a higiene oral, fala, alimentação
adequada, tratamento dental, exame da orofaringe e pode causar desconforto
para o paciente.O risco de desenvolver trismo é freqüente e pode-se tentar
prevenir com um planejamento associado à fisioterapia com exercícios de
abertura máxima e mobilidades da ATM, que o paciente pratica antes da
radioterapia. (VISSINK95, 2003; VISSINK96, 2003)

2.2.2 - Efeito da radioterapia no fluxo salivar.
É importante diferenciar a condição física da redução do fluxo salivar
(dado objetivo) em relação à sensação de boca seca relatada pelo paciente
(dado subjetivo). (COELHO18 et al. 2002; DAWES20, 2004) A xerostomia é uma
sensação subjetiva de boca seca e a hipoassalivação é um achado objetivo e
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redução do fluxo salivar. A xerostomia (sensação de boca seca) ocorre quando
o nível de fluxo salivar estiver diminuído devido à evaporação ou à absorção da
água pela mucosa. (DAWES20, 2004)
A saliva desempenha inúmeras funções para a manutenção da saúde
oral; entre elas, lubrificação, hidratação, capacidade tampão, mineralização,
facilitação

do

paladar,

proteção

dos

tecidos

intrabucais,

atividade

antimicrobiana, entre outras. (SAMARAWICKRAMA73, 2002)
A influência da radioterapia sobre as glândulas salivares atua tanto na
quantidade de saliva quanto na qualidade, tornando a saliva mais espessa e
pegajosa.
BUCHER15 et al. (1988) analisaram amostras salivares de 11 pacientes
portadores de linfoma de HODGKIN, tratados por meio da irradiação do campo
manto. Seus achados revelaram que a velocidade do fluxo salivar estimulado
sofreu uma redução em torno de 50,8%, enquanto que a não estimulada teve
uma redução menor, em torno de 39%.
LIMA49 (1999), numa avaliação sialométrica e sialoquímica da saliva de
indivíduos submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, observou uma
redução de 50% da salivação estimulada com a dose de 15Gy. Ao término do
tratamento radioterápico em que todos os pacientes foram submetidos a doses
acima de 6.300cGy e radiação bilateral “alta” (tumores de orofaringe e base de
língua) , o fluxo estimulado teve uma redução de 64% dos valores iniciais. O
fluxo continuou a diminuir gradativamente e aos 2,4 e 6 meses após o término
do tratamento radioterápico, diminui até 79%.
TAYLOR e MILLER89 (1999) afirmaram que a xerostomia é a mais
severa e irreversível forma de disfunção salivar, em geral provocada pela
irradiação, danificando as células acinares. Isto ocorre durante a radioterapia
dos tumores de cabeça e pescoço, resultando na pior forma de destruição
iatrogênica das glândulas salivares. Relatos de sintomas de boca seca não
estão necessariamente associados com a diminuição do fluxo salivar,
entretanto, uma perda significativa do fluxo salivar torna difícil o processo de
formação do bolo alimentar e sua conseqüente deglutição, podendo ocorrer
deficiência nutricional. A saliva também facilita a dicção; se diminui a
quantidade e sua qualidade é alterada, o paciente é prejudicado social e
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emocionalmente. Os autores sugerem maior cuidado com as glândulas
salivares em pacientes que vão receber radiação na área.
BORAKS11 et al., (2000) afirmaram que a xerostomia decorrente da
radiação ocorre sempre que as glândulas salivares maiores ou menores forem
contidas no campo da irradiação de tumores malignos da boca e pescoço, pois
a secreção da saliva declina drasticamente nessas situações.
BONAN10 et al., em 2003, avaliaram o fluxo salivar de pacientes durante
a radioterapia de cabeça e pescoço. Foi avaliado um total de 47 indivíduos
divididos em pacientes sob radioterapia e indivíduos saudáveis (grupo
controle). Foi observado que, apesar do fluxo salivar ser semelhante em ambos
os grupos no início da pesquisa, a redução do fluxo salivar dos pacientes após
o início do tratamento radioterápico foi evidente (p=0,0008), e o fluxo mantevese inalterado, sem aumento, após o término do tratamento. Os autores
concluíram que a radioterapia leva a uma redução importante no fluxo salivar
durante e depois do tratamento.
MÖLLER59 et al., em 2004, fizeram um estudo prospectivo da função da
glândula salivar em pacientes submetidos à radioterapia devido a carcinomas
de células escamosas de orofaringe. A amostra constituiu de 54 pacientes que
estavam em tratamento radioterápico na região de cabeça e pescoço. Foram
avaliados o fluxo, pH e a capacidade tampão, determinada antes, durante e
depois de 12 meses da radiação completa. Os autores observaram que a
radioterapia na região de glândulas salivares maiores induz severamente a
hipossalivação com alteração do pH e da capacidade tampão. As cirurgias de
cabeça e pescoço têm um impacto negativo nos níveis de fluxo salivar,
especialmente quando a glândula submandibular é removida. Entretanto,
cirurgia depois da radiação não é um fator agravante quando a radioterapia
atuou incluindo todas as glândulas salivares maiores.
DAWES; ODLUM21, em 2004, compararam o fluxo salivar estimulado e
volume residual de saliva em 23 indivíduos do grupo controle e 25 pacientes
que receberam radioterapia ou removeram a glândula salivar (ou ambos)
devido a câncer de cabeça e pescoço. O fluxo salivar do grupo de pacientes foi
significativamente menor em comparação com o controle. Entretanto, em
relação ao volume residual de saliva, não houve diferença significativa. O grupo
de pacientes foi redividido, de acordo com autopercepção de boca seca, e o
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grupo que relatava muita sensação de boca seca (10) tinha 71% menos saliva
que o grupo controle. Os resultados sugerem que os indivíduos que relatam
boca seca nem sempre têm falta completa da saliva, podendo apresentar
secura em algumas áreas da boca, principalmente no palato duro, onde a
película salivar é particularmente fina e o há maior absorção e evaporação da
saliva.
PONTES, POLIZELLO, SPADARO22, em 2004, fizeram uma avaliação
clínica e bioquímica da saliva em paciente com xerostomia induzida por
radiação, de 21 pacientes, antes e após o tratamento de pacientes
radioterápicos para cabeça e pescoço (grupo experimental) e de 21 pacientes
sem câncer (grupo controle). Foi medido o fluxo salivar, a capacidade
tamponante, concentração de proteína total salivar, atividade da amilase, e o
perfil eletroforético. Foi observada uma redução estatisticamente significativa
para o fluxo salivar (p<0.01) e para a capacidade tamponante. Não foi
observada alteração significativa na concentração de proteína total. A atividade
efetiva da amilase foi significativamente diminuída (p<0.01). Os autores
concluíram que no presente estudo houve uma redução significativa nos níveis
de fluxo salivar, na capacidade tamponante e no perfil eletroforético, em
relação aos pacientes saudáveis.
DIRIX24 et al., em 2004 avaliaram a eficácia clínica do BioXtra para
cuidado com a boca seca. Foi aplicado um questionário de xerostomia, divido
em 3 partes (escores para os sintomas de xerostomia, qualidade de vida,
escala analógica visual) em um grupo de 34 pacientes com xerostomia
radioinduzida. Foi avaliado antes e depois de 4 semanas, com uso de gel,
dentifrÍcio e colutório oral da BioXtra. Encontraram que os produtos da BioXtra
diminuíram significativamente os sintomas de xerostomia. Na escala analógica,
houve um decréscimo da média de 59,8 antes para 36,4 depois do tratamento.
A qualidade de vida melhorou significativamente de 59,4 para 70,5. nenhum
paciente teve efeito adverso e somente 1 não achou o produto fácil de usar.
GUEBUR38 et al., em 2006, avaliaram a perda do fluxo salivar total não
estimulado de 17 pacientes durante a radioterapia na região e cabeça e
pescoço. Foram realizadas duas coletas de saliva pelo método de “spiting”; a
primeira, prévia, ao início da radioterapia, e, a segunda, ao final do tratamento.
A xerostomia foi encontrada em 70,58% dos pacientes após a radioterapia e
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houve uma redução de 53,33% da saliva total não estimulada. Concluíram que
a radioterapia convencional na região de cabeça e pescoço ocasiona quadros
gravíssimos de xerostomia, que permanecem durante o todo o tratamento
radioterápico.

2.2.3 - Influência da dose de radiação
A unidade do sistema internacional de dose absorvida é o Gy (gray), que
corresponde a 100 rad, o qual é definido como 0,01 j/kg (joule por quilograma)
para qualquer tecido e, usualmente, como unidade de tratamento, o cGy
(centrigray), que corresponde a 1 rad, representando a absorção de 1
j/kg.(MARTINS DE CASTRO55, 2002; LANGLAND, LANGLAIS46, 2002)
Segundo WHITMYER98 et al. 1997, os pacientes com carcinomas de
cabeça e pescoço recebem uma dose entre 50 a 70 Gy como uma dose
curativa. Essa dose geralmente é aplicada de forma fracionada, ou seja, por
um período de 5 a 7 semanas, uma vez ao dia, 5 dias por semana e com a
dose diária de 2 Gy. A vantagem de aplicar a dose fracionada da radiação é
permitir que o tempo favoreça a reparação dos tecidos saudáveis e que o
tumor diminua seu volume lentamente.
Na radioterapia, os primeiros sintomas de mucosite se apresentam com
dose de radiação recebida equivalente a 1000 cGy, o que, geralmente, ocorre
na primeira semana de tratamento. A sensação de boca seca ocorre por volta
da segunda ou terceira semana de radiação, com doses aproximadas de 2000
a 2500 cGy. (CAIELLI16 et al., 1995)
JEN44 et al., em 2006, mediram o fluxo saliva em repouso e estimulado
de 50 pacientes com carcinoma na nasofaringe submetidos à radioterapia,
antes, durante, 1, 3 e 6 meses e 1 e 2 anos após radioterapia. Objetivaram
avaliar mudanças na quantidade de saliva antes, durante e após radiação,
especialmente na primeira semana de tratamento; a capacidade de
recuperação e o prognóstico dos fatores que afetam as glândulas salivares na
terapia por radiação. Encontraram que as glândulas foram muito radiosensíveis
e respondiam à radiação muito precocemente. Após 720 cGy no quarto dia de
um tratamento de 8 semanas, a taxa do fluxo salivar em repouso e estimulado
tinham diminuído em 40% a 50%. O pico inferior de salivação foi encontrado
em 3600 cGy (4 semana). Uma segunda fase de diminuição da secreção
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salivar foi observada após a conclusão da radioterapia. O estudo não mostrou
nenhuma recuperação da função das glândulas salivares, e o melhor
tratamento para a hipossalivação radioinduzida é a redução da dose de
radiação nas glândulas.

2.2.4 - Qualidade de vida dos pacientes irradiados
A terminologia “qualidade de vida” (QV) tem sido muito usada para
avaliar o estado de saúde e o impacto das aplicações terapêuticas em
pacientes com diferentes doenças. A Organização Européia para Pesquisa e
Tratamento de Câncer (European Organization for Research and Treatment of
Câncer –EORTC) coordena os estudos em várias áreas da Oncologia, inclusive
sobre QV, nos países da Europa, América e Oceania, e relata a complexidade
e dificuldade que envolve o conceito desse termo (HAMMERLID; BJORDAL;
AHLNER-ELMQVIS39, 1997). Segundo TERRELL90 (1999), a expressão QV
inclui a percepção do paciente em encontrar a satisfação no trabalho, no lar,
religião, família e educação, ou seja, o conceito de QV está diretamente ligado
a auto-avaliação do sujeito.
Para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, a auto-avaliação
sobre QV é muito útil como auxílio das medidas de avaliação de efetividade de
tratamento (TESTA, SIMONSON,911996). Apesar dos recentes avanços no
diagnóstico e tratamento, os tumores de cabeça e pescoço estão associados à
desconfiguração e disfunções que afetam domínio de importância vital. Além
disso, o tratamento dessas patologias leva às inúmeras complicações agudas e
crônicas, que acompanham muito tempo da vida dos pacientes. (EPSTEIN29 et
al., 1999)
EPSTEIN29 et al. (1999) avaliaram a qualidade de vida de 65 pacientes
que tinham terminado a radioterapia na região de cabeça e pescoço de 6 a 8
meses. Aplicaram um questionário que avalia fatores que influenciavam na QV.
Relataram que havia disfagia em 63,1%, mudanças de paladar em 75,4%,
alteração na fala em 50,8%, dificuldade no uso das próteses em 48,5%, que a
dor foi freqüente em 58,4% dos pacientes, e que esta interfere nas atividades
diárias em 30,8%. Concluíram que as complicações orais da radioterapia na
região de cabeça e pescoço são extremamente comuns e afetam
significativamente na QV.
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MATIAS56, em 2005, entrevistou 143 pacientes com carcinoma
epidermóide na boca e orofaringe, para avaliar os padrões da QV no contexto
brasileiro. Os pacientes com tumores maiores na orofaringe ou região posterior
da boca, os que apresentaram metástases e os que foram submetidos à
radioterapia apresentaram indicações significativamente (p<0,05) piores de QV.
Mastigar, ansiedade, engolir e saliva foram os itens de pior pontuação; e dor,
engolir, mastigar e saliva foram as queixas mais freqüentes na semana anterior
à semana que antecedeu a entrevista.
SAWADA, DIAS, ZAGO75 (2006) avaliaram os efeitos colaterais da
radioterapia nos pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço e sua
influência na qualidade de vida de 32 pacientes, através de questionário e
avaliação de maneira quantitativa. A xerostomia (84,5%) foi o sintoma mais
presente nos resultados, seguidos por saliva pegajosa (75,1%), pele ressecada
(65,7%), irritação e depressão (56,3%), dificuldade no paladar (72%), dores de
garganta (34,4%). Ao correlacionarem efeitos colaterais com a qualidade de
vida dos pacientes, houve diferença estatisticamente significante (p<0,05),
concluindo que esses efeitos influenciam na qualidade de vida dos pacientes.
MCMILLAN57 et al. (2006) pesquisaram a radioterapia de intensidade
modulada (IMRT) e seu efeito na qualidade de vida de pacientes com tumor de
cabeça e pescoço. Os pesquisadores observaram que o fluxo salivar recuperase em pelos menos 25% ao período anterior à radioterapia após 1 ano.
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3 - PROPOSIÇÂO

• Avaliar o hálito bucal em pacientes submetidos à radioterapia
cabeça e pescoço (grupo radio), pacientes com necessidades
odontológicas (grupo N.O.), e pacientes com saúde oral íntegra (grupo
saúde), comparando os resultados entre os grupos;
• Investigar as relações entre os parâmetros estudados (peso seco
da saburra lingual, fluxo salivar com e sem estímulo, teste BANA) e a
halitose bucal;
• Medir o fluxo salivar do grupo “radio” e compará-lo com o fluxo
dos pacientes não submetidos à radioterapia (grupo N.O. e grupo
saúde).
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4 - MATERIAL E MÉTODOS

Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (apêndice B), receberam informações referentes a todas as etapas
da pesquisa, e poderiam remover seu consentimento a qualquer momento do
estudo.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, em 26
de outubro de 2005, no processo no 104/2005. (anexo 1)

4.1 - Amostra
A amostra foi constituída de 48 indivíduos, divididos em três grupos
distintos:
•

O grupo I (saúde) foi constituído de 10 pacientes que finalizaram
tratamento odontológico na Faculdade de Odontologia de Bauru,
sendo 4 mulheres e 6 homens, com a média de idade de 41,30
anos.

•

O grupo II (N.O.) foi constituído de 13 pacientes, sendo 5
mulheres e 8 homens, com média de idade de 44,69 anos que
procuraram a Faculdade de Odontologia de Bauru e ainda não
haviam sido submetido a qualquer tratamento odontológico.

•

O grupo III (“radio”) constituído de 25 pacientes selecionados
entre pacientes do Hospital Manoel de Abreu, referenciado pelo
SUS para tratamento de câncer, localizado na cidade de Bauru.
Para esse grupo, foram analisados 62 prontuários. Desses, foram
selecionados 45 pacientes, sendo que somente 25 compareceram
nas duas consultas.

O grupo “radio” e o grupo “N.O.” apresentavam a saúde oral deficiente,
com presença de doença periodontal e cárie.
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4.2 - Critérios de inclusão
Todos os pacientes do grupo “radio” (grupo III) eram maiores de 18 anos

e foram submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço para
tratamento ou complementação de tratamento de tumores de cabeça e
pescoço. A área da radiação deveria abranger pelo menos uma das glândulas
salivares maiores ou parte dela.
O tratamento radioterápico de todos os pacientes já havia sido
concluído, e os mesmos estavam em acompanhamento de 1 a 6 meses após a
última sessão de radioterapia.

4.3 - Critérios de exclusão
Possuir doenças sistêmicas, no que concernem os grupos I e II, afora
câncer tratado para o grupo III.

4.4 - Protocolo experimental
Todos os atendimentos foram realizados em duas consultas. Na
primeira, os pacientes responderam a um questionário relativo a dados
pessoais, saúde geral e oral (apêndice C), o qual incluía história pregressa da
doença e tratamento radioterápico; hábitos de vida e alimentares. Ainda nesta
consulta, o paciente recebia orientações prévias para os procedimentos a
serem realizados no segundo momento.
Na segunda consulta, era realizada a halimetria, coleta da saburra, teste
BANA e sialometria em repouso e estimulada. Na figura 01. Observam-se os
materiais usados para os procedimentos.
Todas as fases serão explicadas detalhadamente a seguir.
Todos os pacientes relacionados à pesquisa foram encaminhados à
Faculdade de Odontologia de Bauru para tratamento de suas necessidades
odontológicas, relativas ou não ao hálito. Para os pacientes que demonstraram
baixos índices de salivação e/ou halitose, foi prescrita hidratação bucal com
Salivan (laboratório: Apsen), indicado para hipossalivação/ xerostomia,
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bochechos com o colutório sem álcool Saúde Bucal (Odomed) e creme dental
com flúor, prescritos conforme a necessidade de cada caso.

4.5 - Questionário médico-odontológico
Primeiramente foi preenchido um questionário sobre as condições de
saúde bucal e geral do paciente, para a identificação de patologias e/ou
quaisquer fatores que influenciassem o hálito.
No referido questionário foram anotados os dados relativos aos
parâmetros de halitose, preenchido pela cirurgiã-dentista encarregada do
exame clínico do paciente. Em seguida, os pacientes foram submetidos a um
exame para avaliação de sua saúde bucal, sendo avaliado qualquer fator que
interferisse diretamente no hálito dos mesmos. Todos os dados eram anotados
nos prontuários dos pacientes.

11
9

10

1

7
6
4

2

5

3
8

Figura 01: Mesa de atendimento do paciente: 1) guardanapo; 2) gaze; 3)
limpador de língua; 4) canudos; 5) papel filtro; 6) colher de dentina;
7) água destilada; 8) fita teste BANA; 9) hiperbolóide; 10) seringa
para sialometria; 11) vidros para coleta de saliva. Fonte: AMADO3,
2003
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4.6 - Orientações prévias.
Previamente aos exames, os pacientes receberam as seguintes
orientações (apêndice D), objetivando uma maior padronização em relação à
coleta dos dados para halimetria.
1. Evitar, 24 horas antes da consulta, comida muito condimentada
e/ou aromatizada.
2. Evitar, 3 horas antes da consulta:
2.1. Escovar os dentes;
2.2. Usar fio dental;
2.3. Usar enxaguatório bucal;
2.4. Usar pastilhas ou goma de mascar;
2.5. Bebidas alcoólicas;
2.6. Fumar.
3. No momento da consulta não estar usando perfumes ou outras
substâncias aromatizantes.

4.7 - Coleta dos valores de halimetria.
Com o intuito de quantificar os valores do hálito e diferenciar as fontes
de odor, foram realizadas as halimetrias bucais de todos os indivíduos, com a
utilização do aparelho HalimeterTM (Interscan corporation, Chatsworth,
USA).(figura 02) Cada paciente ficou sentado sem falar por 1 minuto, com a
boca fechada. Um canudo plástico descartável conectado ao monitor de
sulfetos foi introduzido 4 cm dentro da boca do paciente (figura 03). Este foi
instruído para trazer a boca levemente aberta sobre o canudo, e não inspirar ou
expirar durante as leituras.
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Figura 02 - Halimeter TM

Figura 03 - Canudo na boca para fazer a leitura da concentração de
CSVs. Fonte: AMADO3, 2003

O monitor de sulfetos possui uma bomba que puxa o ar pelo canudo, e
assim que o ar passa pelo sensor eletrolítico, a concentração dos CSV é
detectada. Quando o aparelho registrasse o valor máximo no monitor, em
partes por bilhão, este dado era registrado.
As medidas de CSVs bucais foram realizadas em triplicata, sendo obtida
uma média, e entre cada medida do hálito os pacientes permaneceram de boca
fechada durante 1 minuto. O procedimento foi realizado uma quarta vez,
simultaneamente à expiração lenta do paciente, procurando identificar, desta
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forma, um aumento ou redução dos valores de halimetria conforme o ar bucal
se misturava com o ar proveniente dos pulmões, demonstrando, assim, causa
sistêmica de hálito.

4.8 - Avaliação da saburra e novas medidas de halimetria
O excesso de umidade da língua foi removido com uma gaze e a
saburra removida com um limpador lingual da empresa Saúde Bucal® (figura 04
e 05), e colocada em um papel filtro previamente pesado. Uma pequena parte
do material colhido foi utilizada para a realização do teste BANATM, e o restante
armazenado durante 24 horas para secagem e posterior pesagem, obtendo-se
desta forma o peso da saburra, por meio de balança de precisão (A&D
Company, limited, Tokyo) (figura 06).

Figura 04 - Limpador lingual
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b

d

c

Figura 05 - a) Remoção do excesso de umidade da língua; b) Limpeza da
língua; c) Presença da saburra após a limpeza; d) Saburra
lingual.

Após a remoção da saburra, as medidas de hálito bucal foram tomadas
novamente,

para

identificar alterações nas concentrações dos CSVs

(compostos sulfurados voláteis).

Figura 06 - Balança com a saburra seca no papel filtro para a pesagem.
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4.9 - Teste BANATM (benzoyl – DL – arginine – 2 napthylamide)

Foi realizado com o objetivo de identificar uma possível relação entre a
presença de microorganismos BANA positivos e os valores de halimetria. Para
isso foi utilizado o teste BANA (figura 07). Uma pequena parte do material a ser
colhido com o raspador lingual foi transferida para a fita de teste BANATM com o
auxílio de um escavador (Escovador ICE 17, Industria Brasileira) de dentina.
Uma gota de água destilada foi derramada sobre o local do reagente, a fita
dobrada e mantida desta forma com um clipe de papel, para que o reagente
entrasse em contato com o material orgânico, permanecendo assim por 1 dia
inteiro, conforme indicado pelo distribuidor (figura 08). Após esse período era
observada a reação e obtido o resultado, classificado em negativo e positivo,
de acordo com a coloração obtida.

Figura 07 - Teste BANA
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a

b

c

d

Figura 08 – a) colocação da saburra na fita teste com colher de dentina; b)
colocação de água destilada na fita teste; c) dobragem da fita; d)
fita presa com clipe de papel. Fonte: AMADO3, 2003.

4.10 - Sialometria
Cada paciente permaneceu por 5 minutos em repouso, com os olhos
abertos, sem estimular a salivação, e verteu toda a saliva obtida em um
recipiente de vidro (figura 09). Após isso cada paciente recebeu um pequeno
pedaço de borracha de silicone hiperbolóide estéril. e descartável da marca
Saúde bucal® (figura 10), o qual foi usado para estimular a salivação através da
mastigação (fluxo salivar com estímulo) durante 5 minutos, vertendo toda a
saliva obtida também em um recipiente de vidro (Saúde bucal®) (figura 11). A
quantidade de saliva, em ambos os testes, foi obtida com seringa plástica
descartável de 5 mililitros.
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Figura 09 - Sialomeria em repouso

Figura 10 - Hiperbolóide.
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Figura 11 – Recipiente de vidro com a saliva coletada.

4.11 – Protocolo do tratamento Radioterápico
O protocolo de tratamento radioterápico foi o mesmo para todos os
pacientes do grupo “radio”. O paciente usava uma máscara facial para
colimação do feixe de radiação, individualmente moldada, para reduzir a
radiação desnecessária (figura 12).

Figura 12 - Máscara facial com a área de radiação delimitada.
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O tratamento da radiação foi realizado no aparelho Theratron 80 (Atomic

Energy of Canadá Limited) (figura 13). A dose total de radiação variou de 6480
cGy do máximo a, no mínimo, de 5040 cGy, com a média de 5463,2 cGy,
fracionado em dose diária de 180 cGy, com números de dias variados
individualmente para cada paciente.

Figura 13 - Paciente posicionado no aparelho de radioterapia.

Todos os pacientes receberam a radiação diariamente em duas áreas, a
fossa supraclavicular e o paralelo oposto. A primeira consiste de uma área com
formato de um trapézio que se estende do terço inferior do pescoço até a
região supraclavicular (figura 14). O paralelo oposto é constituído de duas
áreas trapezionais iguais de lados opostos, que corresponde a uma área que
vai da região infra-auricular até a asa do nariz, tangenciando o plano de
Frankfurt no limite superior e no anterior da comissura labial até a ponta do
mento, se estendendo para a região do pescoço com o limite inferior na altura
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do osso hióide (figura 15). O tamanho e a profundidade da área de incidência
do feixe de radiação sofreram uma pequena variação para cada caso,
dependendo das características do tumor. A dose e o fracionamento do
tratamento eram individuais para cada caso e decidido pela equipe médica.

Figura 14 - Campo de irradiação (região supraclavicular).

Figura 15 Campo de irradiação (paralelo oposto) que abrange as glândulas
salivares.
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Esse é o protocolo utilizado para os pacientes do setor de radioterapia
do Hospital Manuel de Abreu. Todos os pacientes selecionados tiveram pelo
menos uma das glândulas salivares envolvidas na área de radiação.

4.12 - Análise estatística
Os resultados foram analisados utilizando o teste de análise de variância
de um ou dois critérios, dependendo da situação, nas variáveis que
quantificaram o hálito antes e após a remoção da saburra. Quando houve
diferença significativa, foi realizado o teste de Tukey.
As relações entre halimetria bucal, peso seco da saburra, fluxo salivar
com e sem estímulo, e a relação entre fluxo salivar em repouso e estimulado
foram feitas através do teste de correlação de Pearson.
Para verificar correlações entre halimetria bucal inicial e teste BANATM
foi utilizado o teste “t” de Student. Em todos os casos foi adotado nível de
significância de 5%.
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5 - RESULTADOS

A amostra constituiu de 48 pacientes divididos em três grupos: grupo I
de

pacientes

normossistêmico

com

saúde

oral,

grupo

II

pacientes

normossistêmico e com necessidades odontológicas, e grupo III pacientes que
tinham sido submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço.
Todos esses pacientes do grupo “radio” haviam tido câncer na região de
cabeça e pescoço, foram submetidos à radioterapia e já haviam concluído o
tratamento. Os tumores que acometeram o grupo foi carcinoma espinocelular
(22) ou adenocarcinoma (3) em diferentes localizações: laringe (6), faringe (4),
glândula parótida (3), fossa amigdaliana (2), prega vocal (1), língua (1), mucosa
jugal (1), assoalho de boca (1)
Para avaliar os resultados serão utilizadas as seguintes abreviaturas a
seguir:

HI-

halimetria inicial (ppb)

HF-

halimetria após a remoção da saburra (ppb)

SAB-

peso seco da saburra (mg)

SREP-

fluxo salivar em repouso (ml)

SEST-

fluxo salivar com estímulo (ml)

Tabela 01 Resultado da média e desvio padrão dos grupos I, II, III em
relação as variáveis HI, HF, SAB, SREP, SEST.
Variáveis

Saúde

N.O.

Radio

Média

D. P.

Media

DP

Média

DP

HI

65,133

28,03

148,102

60,324

143,747

62,092

HF

50,4

24,95

137,846

57,887

123,453

49,670

0,0179

0,007

0,02455

0,009

0,016

0,017

SREP

3,33

1,365

4,269

1,386

1,448

1,015

SEST

8,46

2,307

9,085

1,664

2,548

1,660

SAB
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Foi utilizada análise de variância (ANOVA) de acordo com o critério

avaliado para cada situação e quando houve diferença estatisticamente
significante (p< 0,05), foi aplicado o Teste de Tukey.
Valores em negrito foram estatisticamente significantes para p<0,05.

Tabela 2. Resultado da análise de variância a dois critérios.
Comparação da halitose entre os grupos “radio”, saúde, N.O. e fases HI e HF.

Grupos
Fase
Interação

GL
Efeito
2
1
2

QM
Efeito
50209,9
4726,4
224,3

GL
Erro
45
45
45

QM
Erro
5201,7
316,0
316,0

F
9,652
14,956
0,709

p
0,000
0,000
0,497

Tabela 3. Resultado do Teste de Tukey para do os grupos “radio”,
Saúde e N.O. em relação às fases HI e HF.
Radio
Saúde

Saúde
0,000

N.O.
0,853
0,000

Tabela 4. Resultado do teste de análise de variância a um critério.
Comparação da saburra entre os grupos “radio”, saúde, N.O.

Grupos

GL
Efeito
2

QM
Efeito
0,0003

GL
Erro
45

QM
Erro
0,0001

F
1,804

p
0,176

Tabela 5. Resultado do teste de análise de variância a um critério.
Comparação da SREP entre os grupos “radio”, saúde, N.O.

Grupos

GL
Efeito
2

QM
Efeito
37,364

GL
Erro
45

QM
Erro
1,434

F
26,047

p
0,000

Tabela 6. Resultado do Teste de Tukey para do os grupos “radio”,
Saúde e N.O., em relação à SREP.
Radio
Saúde

Saúde
0,002

N.O.
0,000
0,197
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Tabela 7. Resultado da análise de variância a um critério. Comparação
entre a amostra (grupos “radio”, saúde, N.O.) e SEST.

Grupos

GL
Efeito
2

QM
Efeito
236,198

GL
Erro
45

QM
Erro
3,275

F
72,117

p
0,000

Tabela 8. Resultado do Teste de Tukey para do os grupos “radio”,
Saúde e N.O., em relação à SREP.
Saúde
0,000

Radio
Saúde
As

N.O.
0,000
0,722

avaliações

apresentadas

nas

dos

parâmetros

tabelas

seguintes.

avaliados
Sempre

neste
que

estudo

houver

estão

resultado

estatisticamente significante quanto ao teste de correlação de Pearson, um
gráfico será apresentado, para uma melhor compreensão.
Tabela 9. Resultados do teste de correlação de Pearson entre as
variáveis com possíveis relações causais com a halitose, na amostra.

SAB (mg)

VARIÁVEIS
HI x SAB
HI x SREP
HI x SEST
HI x HF
SAB X SREP
SAB x SEST
SREP x SEST

r
0,401
0,082
0,025
0,922
0,175
0,171
0,831

P
0,005
0,578
0,079
0,000
0,234
0,245
0,000

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

FIGURA 16 – Gráfico
da dispersão entre H1 e
SAB da amostra total.
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FIGURA 17 – Gráfico da
dispersão entre HI e HF
da amostra total.
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FIGURA 18 – Gráfico de
dispersão entre SREP e
SEST da amostra total.
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Tabela 10. Resultados do teste de correlação de Pearson entre as
variáveis com possíveis relações causais com a halitose, no grupo “radio”.

SAB (mg)

VARIÁVEIS
HI x SAB
HI x SREP
HI x SEST
HI x HF
SAB X SREP
SAB x SEST
SREP x SEST

r
0,407
0,021
0,197
0,861
0,069
0,172
0,882

P
0,043
0,918
0,344
0,000
0,740
0,411
0,000

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

FIGURA 19 – Gráfico de
dispersão entre HI e SAB
do grupo radio.
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FIGURA 20 – Gráfico da
dispersão entre HI e HF
do grupo radio.
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FIGURA 21 – Gráfico da
de dispersão entre SREP
e SEST do grupo radio.
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Tabela 11. Resultados do teste de correlação de Pearson entre as
variáveis com possíveis relações causais com a halitose, no grupo Saúde.

SAB (mg)

VARIÁVEIS
HI x SAB
HI x SREP
HI x SEST
HI x HF
SAB X SREP
SAB x SEST
SREP x SEST

r
0,598
0,457
0,317
0,874
0,046
0,026
0,801

P
0,067
0,183
0,371
0,001
0,900
0,943
0,005

0,03500
0,03000
0,02500
0,02000
0,01500
0,01000
0,00500
0,00000

FIGURA 22 – Gráfico da
dispersão entre HI e SAB
do grupo saúde.
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FIGURA 23 – Gráfico de
dispersão entre HI e HF
do grupo saúde.
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FIGURA 24 – Gráfico de
dispersão entre SREP e
SEST do grupo saúde.
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Tabela 12. Resultados do teste de correlação de Pearson entre as
variáveis com possíveis relações causais com a halitose, no grupo N.O.
VARIÁVEIS
HI x SAB
HI x SREP
HI x SEST
HI x HF
SAB X SREP
SAB x SEST
SREP x SEST

r
0,672
0,238
0,037
0,971
0,132
0,269
0,049

P
0,012
0,434
0,904
0,000
0,668
0,374
0,873

SAB (mg)

0,05
0,04
0,03

FIGURA 25 – Gráfico de
dispersão entre HI e
SAB, do grupo N.O.
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FIGURA 26 – Gráfico da
dispersão entre HI e HF
do grupo N.O.
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Tabela 13. Resultado do teste de “t” de Student, aplicado para
comparação entre a halimetria e entre os grupos positivos e negativos para o
teste BANA.

Todos
Radio
Saúde
N.O.

Negativo
média
D.P.
104,1
51,2
128,1
45,6
47,0
9,4
100,7
44,1

Positivo
média
D.P.
157,3
67,1
167,1
77,6
92,2
23,9
177,7
50,2

T
-3,10
-1,58
-4,25
-2,80

p
0,003
0,126
0,002
0,017
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6 - DISCUSSÃO
Apesar dos avanços científicos da medicina, campanhas de prevenção e
tratamento precoce das neoplasias malignas, as estimativas de novos casos
ainda são altas, tanto no Brasil como em outros países. O câncer na região de
cabeça e pescoço é responsável por um número acentuado de pacientes
submetidas à cirurgia, radioterapia e a quimioterapia.
Ainda nos dias atuais, os principais meios terapêuticos no controle dos
tumores malignos de cabeça e pescoço são a cirurgia, a radioterapia e a
quimioterapia, quer isoladamente ou associadas entre si. (HERCHENHORN41,
2004)
Entretanto, esses tratamentos, na maioria das vezes, interferem na
qualidade de vida dos pacientes que a eles são submetidos.
Os efeitos adversos da radioterapia são variados e muitas revisões são
encontradas na literatura buscando elucidar a importância do cirurgião-dentista
no controle, prevenção e tratamento desses efeitos.
Os efeitos podem ser divididos em agudos ou crônicos (ALMEIDA2,
2004). Os agudos são: mucosite (BORAKS, CHILVARQUE, PANELLA11, 2000;
HANDSCHEL40 et al.,2001), disgeusia (VISSINK96, 2003), disfagia, (VISSINK96,
2003), infecções oportunistas, xerostomia(VISSINK96, 2003), Os crônicos ou
tardios são: cárie de radiação (VISSINK96, 2003), osteorradionecrose
(VISSINK96, 2003), trismo. A hipossalivação é um efeito que se inicia durante a
radioterapia e se estende por um longo tempo, sendo considerado, tanto efeito
agudo, quanto tardio.
Não foram encontrados, na literatura pesquisada, relados da halitose
como efeito adverso da radioterapia na região de cabeça e pescoço, quer de
forma direta ou indireta, o que justificou a origem dessa pesquisa.
Por muitos anos a halitose tem sido estudada pela sua grande influência
negativa na qualidade de vida e socialização do paciente. A relação de odores
orais com os aspectos sociais sempre foi um fator de preocupação para a
sociedade que, procurando mascará-los, se utilizava de diversos artifícios e
substâncias. Estima-se que o mau odor seja um obstáculo para a plenitude da
vivência conjugal. (TARZIA87, 2004).
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Vários estudos (TARZIA87, 2004; LOESCHE51, 2003; GREIN36, 2002;

SCULLY77, 1997; BOGDASARIAN8, 1986; TONZETICH92, 1977) concordam
que a halitose origina de causas orais e que apenas de 10 a 20% dos casos
são não-orais. Na boca, as bactérias anaeróbicas degradam aminoácidos,
liberando os compostos de enxofre voláteis (CSV), como sulfeto de hidrogênio
e metil mercaptana, que geram um odor desagradável.
A etiologia multifatorial da halitose torna o estudo nesta área complexo.
O mau hálito é comumente resultado da putrefação microbiana de partículas,
tais como: alimentos, células, saliva, descamação epitelial e sangue na boca. A
lise de proteínas, reduzidas a peptídeos e aminoácidos e, em seguida, a
substratos com grupos tióis livres, como cisteína e glutationa reduzida,
originam os CSVs. A intensidade do mau hálito está significantemente
relacionada com o aumento nos níveis intra-bucais dos CSVs (ROSENBERG;
MCCULLOCH71, 1992). Os compostos voláteis não sulfurados, incluindo
acetona, acetaldeído, etanol, propanol e diacil, podem estar envolvidos na
formação do hálito, assim como a cadaverina, uma diamina volátil produto de
degradação da saliva que é originada pela descarboxilação da lisina
(SCULLY77 et al., 1997), e pode ser um importante componente do mau cheiro.
A halitose é um assunto recorrente na literatura; no entanto, ainda há
muita desinformação por parte dos médicos, cirurgiões-dentistas e pacientes
sobre suas características, etiologia e tratamento. A halitose não deve ser
tratada como assunto para cosmético, pois segundo MARCU54, 1979,
SPRINGFIELD83, 2001 e RATCLIFF; JOHNSON67, 1999, evidências indicam
que muitos membros da família dos CSVs são tóxicos aos tecidos bucais,
mesmo em baixas concentrações

6.1 - Delineamento do estudo

A halitose pode ser separada em fisiológica e patológica. Existem
mudanças normais do hálito durante o dia e múltiplas causas podem ser
descritas para estas mudanças. (TARZIA88, 2003) A halitose matinal acomete
grande parte da população e provavelmente ocorre devido à quase total
cessação de fluxo salivar durante o sono e ao acúmulo e putefração de células
epiteliais descamadas, alimento e saliva. O comer e ou escovar os dentes são
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o suficiente para remover esse tipo de halitose. (LU52, 1982). LU52, em 1982,
relata que uma outra razão para o hálito desagradável ao acordar é a leve
hipoglicemia devida ao longo período sem alimentação.
A halitose patológica tem, em sua maioria, causas bucais. Há inúmeros
fatores tanto intra como extra-orais que podem ser identificados como
contribuinte da halitose. A halitose originada da cavidade bucal pode estar
associada com a má higiene oral (SCULLY & ROSEMBERG79, 2003), placa
dental (SCULLY & ROSEMBERG79, 2003), cáries extensas, restaurações mal
adaptadas, próteses porosas não higienizadas, impacção alimentar (SANZ,
ROLDAN, HERRERA74, 2001; SCULLY & ROSEMBERG79, 2003), gengivite
(MORITA,

WANG62,

2001;

MORITA,

WANG63,

2001;

SCULLY

&

ROSEMBERG79, 2003), periodontite (MORITA, WANG62, 2001; MORITA,
WANG63, 2001; SCULLY & ROSEMBERG79, 2003), estomatites (SCULLY &
ROSEMBERG79, 2003, DURHAM, MALLOY, HODGES26, 1993), saburra
lingual (TARZIA88, 2003; YAEGAKI; SANADA100,1992; SEEMANN80, et al.
2001) e tumores. As causas não orais podem estar associadas a infecções
nasais, sinusite crônica, corpos estranhos nas vias aéreas (BENNETT7, 1988).
E a halitose pode indicar alterações sistêmicas, tais como diabetes mellitus,
cirrose hepática, uremia, falência dos rins, sífilis e outros.
O sulfidreto e outros compostos voláteis de enxofre (metil mercaptanas,
dimetilsufeto) são os principais responsáveis pelo hálito forte e desagradável
que se forma na boca.
Pesquisas demonstraram uma relação positiva entre as medidas
organolépticas do hálito e os valores de CSVs, obtidos através de monitor de
sulfetos (MORITA; MUSINSKY; WANG61, 2001; OHO65 et al., 2001), o que
incentivou ao uso do monitor HalimeterTM para a realização deste estudo.
AYESH, MITCHELL e SMITH5, em 1995, afirmaram que problemas de
mau cheiro corporal, reais ou não, podem ser clinicamente importantes, e que
tal fenômeno não é bem compreendido, e pode gerar angústia no indivíduo
afetado.
O sintoma de boca seca foi a mais importante queixa relatada pela
maioria dos pacientes do grupo “radio” da pesquisa. A hipossalivação ocorre
comumente nos pacientes tratados com radioterapia na região de cabeça e
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pescoço, e é um efeito que acompanha boa parte da vida do paciente, afetando
significamente sua qualidade de vida.
Muitos estudos avaliam a qualidade de vida de pacientes pós
radioterapia (EPSTEIN29, 1999; MATIAS56, 2005; SAWADA, DIAS, ZAGO75,
2006; MCMILLAN57, 2006) e mostram que há uma íntima relação com os
efeitos adversos da radioterapia. Combatê-los e preveni-los acometeria em
uma grande melhora para a qualidade de vidas desses indivíduos.

6.2 - Metodologia

Várias metodologias já foram estudadas para a determinação do hálito,
como a utilização de osmoscópio e crioscópio, espectrometria de massa,
substâncias redutoras voláteis (TONZETICH93, 1964), cromatografia gasosa
(LARSSON47, 1973; OHO65, 2001; SPRINGFIELD83, 2001; SUAREZ86, 2000),
monitor portátil de sulfetos (ROSENBERG70, 1991; WALER97, 1997; WILLIS
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,

1999).
ROSENBERG70 et al. (1991) afirmaram que o monitor de sulfetos pode
ser uma ferramenta para a avaliação do hálito, baseado na superior
reprodutibilidade e sensibilidade das mensurações de sulfetos, comparado às
medidas organolépticas, sendo que o monitor tem ainda as vantagens de não
exigir habilidade, não é invasivo, não oferece a possibilidade de infecção
cruzada, é portátil, relativamente barato e oferece medidas rápidas.
Pesquisadores em um variado número de campos científicos têm usado
a cromatografia gasosa como meio de identificação dos gases encontrados nas
amostras estudadas. Igualmente, cromatografia gasosa tem sido utilizada por
dentistas e em estudos sobre o mau-hálito, e tem oferecido um meio pelo qual
o pesquisador pode definitivamente quantificar os níveis precisos de compostos
específicos presentes no hálito de um indivíduo. Enquanto que a cromatografia
gasosa é provavelmente o melhor meio para testar os compostos associados
com a halitose, ela não tem sido largamente utilizada em estudos por diversas
razões. Cromatógrafos gasosos são relativamente caros e precisam de
treinamento especial para operá-los. O equipamento não é portátil e um tempo
significante é necessário para fazer cada medição do hálito (AMADO3, 2003).
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Entretanto, a quantificação do mau-hálito é um problema que tem
limitado as investigações científicas sobre suas causas e tratamentos. As
medidas intrabucais com monitor de sulfetos oferecem dados quantitativos
rápidos, que são reproduzíveis e sensíveis, fáceis de utilizar e relativamente
baratos (KOZLOYSKY45 et al., 1994). Esses monitores de sulfetos dão os
valores de CSVs em ppb, mas não são capazes de diferenciar os tipos de
gases de voláteis.
O Oral Chroma™

um novo equipamento para mensurar o hálito, que

avalia separadamente os gases CSVs,

dando valores numéricos ou em

gráficos do sulfidritos, metilmercaptana, dimeteilsulfeto em unidade de ppb ou
em ng/10ml (nanogramas por 10ml). (ODOMED, 2007). Esse aparelho trás um
grande avanço na pesquisa e na área clínica da halitose, pois a identificação
dos diferentes gases implica em diferenciar as causas e direcionar o tratamento
adequado. Este aparelho foi disponibilizado no mercado brasileiro a partir de
2007.
A tentativa de determinar as possíveis causas da halitose também vem
de longa data, com o estudo da influência da doença periodontal, das
condições gerais de saúde bucal, da escovação dos dentes e de presença de
saburra lingual. Os pacientes do grupo “radio” e do grupo “N.O.” tinham a
saúde oral deficiente, com presença de placa, cárie e/ou alteração periodontal,
visível em exame clínico. Os do grupo saúde, por terem sido atendidos
imediatamente após alta de atendimento multidisciplinar da Faculdade de
odontologia, apresentavam a saúde oral íntegra.
A anamnese detalhada com a história médica dos pacientes examinados
para a halitose é de fundamental importância (BOSY12,1997). Em estudos
sobre a halitose, critérios de exclusão são fundamentais para eliminar o maior
número de variáveis que possam influenciar no odor bucal. No presente
estudo, os pacientes apresentaram vários fatores locais orais, que segundo
literatura pesquisada, influenciariam no hálito. No entanto, fatores sistêmicos
influentes foram considerados como critérios de exclusão e uso de bochechos,
gomas de mascar, fumo, alimentos condimentados e outros fatores
modificadores de odores bucais foram eliminados por tempo suficientes que
não alterariam os valores da halimetria.
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Embora o hálito desagradável possa ocorrer devido a toda variedade de

desordens orgânicas, as variáveis desta pesquisa foram limitadas aos valores
de fluxo salivar, teste BANATM, halimetria bucal e peso seco da saburra, não
tendo o intuito de avaliar a influência do estado periodontal do paciente nos
valores medidos, visto que os mesmos foram obtidos antes e após a remoção
da saburra, objetivando, desta forma, relacionar tão exclusivamente esta
variável aos dados obtidos. Essa metodologia foi baseada em AMADO;
CHINELLATO; REZENDE60, 2005, que usaram as mesmas variáveis em
pacientes com e sem fissuras labial e/ou palatal.
Todos os pacientes do grupo experimental (“radio”) já tinham sido
submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço, não sendo possível
fazer os exames previamente à radiação. Essa metodologia também foi usada
por BURCHER15 et al. 1988 e DAWES; ODLUM21, 2004, em que compararam
os pacientes submetidos à radioterapia com um grupo controle de pacientes
saudáveis. Entretanto, os autores PONTES; POLIZELLO, SPADARO22, 2004;
GUEBUR38 et al. 2006; MÖLLER59 et al., 2004 avaliaram pacientes antes e
depois da radioterapia, não fazendo necessário o uso de grupo controle. Esse
tipo de modelo de metodologia requer maior tempo de acompanhamento dos
pacientes, maior número atendimentos e uma equipe multidisciplinar, o que
torna a avaliação mais complexa e fidedigna.
No grupo “radio”, os pacientes sofreram a radioterapia imediatamente
após diagnóstico de neoplasia e/ou tratamento cirúrgico. Não foi realizado
atendimento odontológico prévio. Os efeitos adversos que acometeram a boca
e áreas associadas foram controlados pelo radioterapeuta e oncologista, sem
presença de um cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar.
O cirurgião dentista é o profissional com maior possibilidade de avaliar e
tratar essas complicações, assim como aplicar medidas preventivas de
acompanhamento da saúde bucal do paciente radiado na área da cabeça e do
pescoço. (ALMEIDA2 et al., 2004).
Pesquisas mostram que as complicações orais de pacientes irradiados
na região cabeça e pescoço são as que têm maior influência negativa na
qualidade de vida a longo prazo desses pacientes.
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6.3 - Discussão dos resultados

Neste estudo, avaliou-se exclusivamente a relação dos CSV com a
halitose, o que representa uma limitação da metodologia, já que em alguns
casos o mau-hálito é composto por diferentes compostos orgânicos voláteis e
também outros gases (GOLDBERG33, 1997).
6.3.1 - Halimetria oral
O grupo saúde (grupo 1) foi o que apresentou menor média na halimetria
inicial (65,13 ppb). Houve diferença estatisticamente significante ao comparar
o grupo saúde e o grupo “N.O.”, e o grupo saúde e o grupo “radio”. Isso pode
ser justificado, principalmente, porque o grupo saúde estava livre de alterações
bucais, uma vez que as medidas de halimetria foram realizadas imediatamente
após o término de acompanhamento odontológico multidiciplinar. Tais dados
concordaram com os de SCULLY, 199777, que acreditam haver relações
estritas da halitose com a saúde oral.
O grupo “N.O.” (2) foi o que apresentou maior valor (148,102 ppb) na
halimetria inicial em comparação com grupo “radio” (3), que apresentou média
de 143,746 ppb, no entanto, sem diferença estatisticamente significante.
Entretanto, apesar de os pacientes irradiados na região de cabeça e pescoço
apresentarem uma hipossalivação grave, que será discutido mais adiante, e de
haver uma correlação entre o fluxo salivar e halitose (GUEBUR38 et al., 2006)
não podemos afirmar a exata causa deste achado, visto que a situação oral
não foi avaliada metodologicamente. Pode-se afirmar que ao exame físico as
características desses dois grupos foram semelhantes, quanto às patologias
orais.
6.3.2 - Peso da saburra
Em

nosso

estudo,

a

quantidade

de

saburra

foi

avaliada

quantitativamente após a secagem (peso seco), o que vai ao encontro da
metodologia utilizada por YAEGAKI; SANADA100 e de acordo com a de
AMADO, CHINELLATO e REZENDE60 (2005).
A diferença do peso de saburra entre os grupos foi estatisticamente
significante. O grupo N. O. foi o que apresentou maior quantidade de saburra e
foi o que apresentou maior valor na halimetria inicial. YAEGAKI; SANADA100,
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em 1992, observaram em suas pesquisas que a remoção de saburra fazia
reduzir pela metade a produção de CSVs. DE BOEVER; LOESCHE23 (1995)
avaliaram a quantidade de saburra visualmente, e notaram que o escore de
hálito bucal esteve altamente associado ao odor da língua, presença e
extensão da saburra.
Os valores de halimetria inicial foram maiores que o da halimetria final
em todos os grupos, havendo diferença estatisticamente significante em cada
grupo e, também, após agrupamento de toda a amostra. A halimetria final foi
realizada após a limpeza da saburra lingual com um limpador bucal. Esse
resultado confirma a hipótese de que a saburra lingual é um importante
causador de mau hálito e que a limpeza adequada da língua deva fazer parte
da higiene oral diária (ROSENBERG, 199668). WALER97 (1997) demonstrou
que a maior atividade de produção de CSVs é no dorso lingual.
O peso seco da saburra do grupo “radio” foi o menor. Esse fato chamou
a atenção dos pesquisadores, pois esse grupo apresentava características de
má higiene oral e, mesmo assim, a quantidade de saburra foi menor que a do
grupo saúde que apresenta boa higiene oral e, inclusive, limpeza lingual.
Provavelmente esse fato está ligado a diminuição do fluxo salivar do grupo
“radio”, que muitas vezes era próximo do zero.
SEEMANN80 et al., em 2005 constataram, ao final do estudo, que o
limpador lingual mostrou uma maior percentagem de redução dos CSVs, em
comparação com a escova dental e o raspador lingual. Isso justifica a utilização
do limpador lingual na metodologia dessa pesquisa, além do que o limpador de
língua ser de fácil manuseio e gerar menor estímulo para os reflexos de ânsia
(CHAIM17, 2001).
A partir dos dados da pesquisa, acredita-se que a limpeza da língua com
a redução da saburra lingual é uma etapa fundamental para a diminuição dos
CSVs e, conseqüentemente, no controle da halitose, pois os níveis iniciais de
CSVs foram significantemente maiores que os finais. No entanto, SEEMANN80
et al. (2005) questionam o efeito clínico da limpeza da língua de forma isolada,
para a redução do mau-hálito.
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6.3.3 - Fluxo salivar
A saliva é um componente vital para a manutenção da saúde e função
bucais, funcionando como protetor dos tecidos bucais, duros e moles
(SREEBNY81, 1989). Tem função antimicrobiana, mantém a integridade e
lubrifica a mucosa bucal, participa da limpeza e da digestão (EPSTEIN28,
1992).
A saliva oferece substrato que são oxidados nos processos de geração
de odor, e sua acidez ou alcalinidade podem inibir ou favorecer,
respectivamente, o desenvolvimento do mau odor (GREIN36, 2002).
Os conceitos de hipossalivação e xerostomia são muito comuns na
literatura. Têm conceitos diferentes, no entanto são abordados muitas vezes
com o mesmo significado. A hipossalivação é uma redução da quantidade de
saliva e a xerostomia é a sensação de boca seca. O primeiro é um dado
objetivo e o segundo subjetivo. Algumas vezes pode acontecer de o paciente
relatar xerostomia e o fluxo salivar estar dentro dos parâmetros da
normalidade.
Todos os pacientes do grupo “radio” apresentaram diminuição da
quantidade de saliva, tanto na sialometria em repouso quanto na estimulada.
O valor de 0,1ml/min para o fluxo salivar em repouso foi considerado uma
hipofunção glandular acentuada.
Houve uma redução na sialometria em repouso do grupo “radio” de
56,51% em relação ao grupo saúde, caracterizando uma redução bastante
acentuada no fluxo salivar. GUEBUR38 et al. (2006), em seus achados
encontraram uma diminuição no fluxo salivar de 53,33% em pacientes
irradiados.
A xerostomia causada pela hipofunção das glândulas salivares, em
resposta à agressão da radioterapia, causa a perda de importantes funções da
saliva na cavidade bucal e no próprio sistema digestivo, (GUEBUR38, 2006)
levando às alterações na qualidade de vida dos pacientes que se submetem à
radioterapia de cabeça e pescoço, uma vez que mudam os seus hábitos
alimentares de vida.
Não foi possível observar uma relação entre o fluxo salivar e a halitose
nessa pesquisa.

O que se observou é que os pacientes do grupo “radio”
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tinham o fluxo salivar extremamente diminuído, mas tinham a quantidade de
saburra menor que o grupo “N.O.”
6.3.4 - Teste BANA
O teste BANATM constitui um método enzimático, empregado como
indicador da presença de microorganismos responsáveis por doenças
periodontais. Enzimas comuns a bactérias periodontopatogênicas podem ser
identificadas a partir deste teste (ESTRELA, PIMENTA, ESTRELA31, 2001).
Em relação ao teste BANA, em todos os grupos, o número de testes
negativos (25) foram maiores que os resultados positivos (23). Houve diferença
estatisticamente significante entre os resultados positivos e negativos e a
halimetria, quando se agrupava toda a amostra, no grupo saúde e no grupo
N. O.
Os pacientes do grupo “radio” não tinham queixa principal de halitose, no
entanto, quando era perguntado sobre o mau odor bucal, a maioria respondia
que apresentavam. No entanto, os pacientes do grupo de “N.O.” não
procuraram a faculdade para tratamento de halitose, mas tinham queixa de
mau odor bucal e apresentavam indicações de tratamento periodontal.
Os pacientes do grupo saúde não tinham queixa de halitose, nem
quando

questionados.

Pode-se

apenas afirmar

que

comprometimento

periodontal não foi evidente nesse grupo, quando considerada a sua avaliação
clínica estritamente visual.
Alguns autores não observaram relação ente os níveis de CSVs e os
resultados

do

teste

BANATM

lingual

(WILLIS99,

1999).

Em

AMADO;

CHINELLATO; RESENDE60, 2005, não houve relação entre o valor do BANATM
e os valores de halimetria.
6.4 - Considerações Finais
Este estudo foi realizado em pacientes que já haviam sido submetidos à
radioterapia sem tratamento odontológico prévio, que, somado à falta de
informação e condição social baixa, levou a um quadro precário de saúde oral.
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Essa condição oral, sem dúvida, piora a qualidade de vida desses
pacientes. A adequação bucal, associada com a saliva artificial e/ou
lubrificação bucal, foram um alívio imenso para esses pacientes.
Tanto os pacientes do grupo “radio” quanto os do grupo “N.O.”
apresentaram halitose, utilizando o Halimeter. Segundo TARZIA, 2007,
(comunicação oral), halimetria acima de 100 ppb já pode ser considerada
halitose. Nos entanto, não houve diferença significativa entre esses dois
grupos, o que confirma que a condição de saúde oral é um importante
causador da halitose.
Portanto, nas condições dessa pesquisa, foi constatado que a halitose
pode ser considerada um efeito adverso da radioterapia, vinculada à
hipossalivação e saúde oral deficiente.
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7 - CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos dentro da metodologia aplicada,
pode-se concluir que:

1. Foi detectada halitose nos grupo N. O e “radio”. No grupo saúde, os
níveis de halitose se mantiveram dentro da normalidade.
2. Houve diferença estatisticamente significante para o hálito bucal
entre os grupos “radio” e saúde e entre N.O. e saúde.
3. O grupo N.O. apresentou maiores valores de halimetria bucal do que
o grupo “radio”.
4. Houve relação entre a presença de saburra e os níveis de CSVs;
5. Houve

uma

diminuição

estatisticamente

significativa

entre

a

halimetria inicial e a halimetria final, após a remoção da saburra nos
três grupos.
6. O fluxo salivar em repouso e estimulado é extremamente menor no
grupo “radio” em comparação ao grupo saúde e ao grupo N.O., com
diferença estatisticamente significativa.
7. A halitose é um efeito adverso da radioterapia intimamente ligado à
condições de higiene oral do paciente irradiado.
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CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE
Por este instrumento que atende às exigências do COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) – USP, venho informar a
__________________________________, portador(a) da cédula de identidade
nº__________________, sobre os procedimentos aos quais será submetido durante o
transcorrer desta pesquisa.
A pesquisa da qual você foi solicitado(a) a participar não envolve a requisição
de documentação realizada por centros especializados, não implicando assim em
quaisquer gastos pessoais de sua parte. Você responderá a um questionário e será
submetido a um exame bucal, que terá a finalidade de descobrir a presença de algum
fator que possa provocar alteração no hálito. Na detecção de algum dos fatores
causadores da halitose você será tratado ou encaminhado(a) para tal.
Sua contribuição será colaborar comparecendo ao exame odontológico
solicitado pelo seu dentista e cumprindo suas recomendações, evitando assim
qualquer problema que possa comprometer os resultados da pesquisa à qual você
estará participando. Em caso de duvida sobre a pesquisa pode entrar em contato com
a pesquisadora ou orientador pelo numero de telefone (14) 32344532. Deve-se
esclarecer que todas as fotografias, históricos de antecedentes familiares, resultados
de exames clínicos e de laboratório e quaisquer outras informações concernentes ao
seu atendimento poderão ser utilizados por esta Faculdade (FOB), para fins de
pesquisa, ensino e divulgação em jornais e/ou revistas nacionais e internacionais.
Estando ciente e tendo sido informado de todos os procedimentos a serem realizados,
o senhor (paciente) autoriza a prosseguimento das etapas do tratamento, segundo o
protocolo mencionado e descrito anteriormente.

Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a
sua participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, pelo endereço da Al. Dr.
Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 (sala no prédio da Biblioteca, FOB/USP) ou pelo
telefone (14)3235-8356
Assinatura do paciente
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Apêndice B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a)
___________________________________________________, portador da cédula de
identidade ________________________, após leitura minuciosa da CARTA DE
INFORMAÇÃO AO PACIENTE, devidamente explicada pelos profissionais em seus
mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não
restando quaisquer

dúvidas

a

respeito

do

lido

e

explicado,

firma

seu

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa
proposta.
Fica claro que o paciente ou seu representante legal, pode a qualquer
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de
participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se
confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9 do Código de Ética
Odontológica).
Por estarem de acordo assinam o presente termo.
Bauru-SP, __________ de _______________de ________

_______________________________________
Assinatura do paciente ou responsável

________________________
Danielle Frota de Albuquerque
Mestranda em Estomatologia pela FOB-USP
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Protocolo de coleta de dados e avaliação dos parâmetros de halitose
FICHA:_____________
Nome:_________________________________________________________________
Data e local do nascimento:_____________________idade:____sexo:___cor:______
Profissão:____________________________Estado civil:_______________________
Endereço:__________________________________Bairro:_____________________
Cidade:____________________________Estado:______Telefone:_______________
EXAME GERAL
Fez radioterapia? ______________________________________________________
Fez cirurgia? __________________________________Data____________________
Qual foi a extensão da cirurgia? __________________________________________
Qual foi o tumor inicial?_________________________________________________
Local: ________________________________________________________________
Sobre a radioterapia:
Região: _____________________ Dose: _________________ Tempo:____________
Durante o tratamento radioterápico teve alguma intercorrência significante?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Histórico familiar?______________________________________________________
HÁBITOS
Fumo/Bebidas/Drogas

Fuma?_______________ Quantidade: ______________________________________
Bebe:_______________ Quantidade:__________________Tipo:_________________
Uso de drogas?_________________________________________________________
Alguma alteração sistêmica?______________________________________________
______________________________________________________________________
Faz uso de medicamentos?______________ Qual?____________________________
OTORRINOLARINGOLOGIA
Sinusite/Rinite/Amigdalite/Adenóides
SAÚDE GERAL (há algum problema?)
Digestivo/Intestinal/Hepático/Pulmonar/Renal/Diabetes/Hipertensão/Reumatismo
Problema ginecológico/Alergia/Doença auto-imune.
Algum problema que não foi perguntado?

Apêndices
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

EXAME CLÍNICO
Higiene:
BOA
REGULAR
RUIM
Escovação:_________Uso de fio dental:_____________________________________
Há sangramento com o uso do fio dental?___________________________________
Usa bochechos ou “spray”? Qual?_________________________________________
Cáries:_________________________Quantas?_______________________________
Impacção alimentar:___________________ Uso de prótese:____________________
Cálculo:____________________________Sangramento gengival:_______________
Gengivite:__________________________Feridas cirúrgicas:___________________
Comunicação buco-sinusal ou buco-nasal:___________________________________

AVALIAÇÃO DAS MUCOSAS
(Cor, textura, alterações)
Lábios:________________________________________________________________
Sup.: ___________________________________________________________
Inf.: ____________________________________________________________
Mucosa julgal: _________________________________________________________
Papila do ducto da parótida_________________________________________
Região retromolar_________________________________________________
Língua: _______________________________________________________________
Dorso: __________________________________________________________
Ventre: _________________________________________________________
Lateral: _________________________________________________________
Assoalho da boca: ______________________________________________________
Palato_________________________________________________________________
Duro____________________________________________________________
Mole____________________________________________________________
Região amigdaliana_____________________________________________________
Rebordo alveolares: ____________________________________________________
Gengivas: _____________________________________________________________
Uso de aparelho ortodôntico:
SIM
NÃO
Uso de prótese:
SIM
NÃO
Respirador Bucal:
SIM
NÃO

Observações:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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FICHA:_______
XEROSTOMIA
Boca seca:
SIM
NÃO Ardência na boca:
SIM
NÃO
Olhos secos: SIM
NÃO Uso de algum medicamento: SIM NÃO
Listar medicamentos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ingestão de água:_____________________________________________________________

AUTO-PERCEPÇÃO DO HÁLITO
HOJE
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

EM UM DIA COMUM
0

1

2
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FICHA:_______
EXAMES OBJETIVOS PARA O HÁLITO
HALIMETRIA
boca:______________
boca:_____________
boca:____________
boca (soltando o ar):_______________
narina direita:_________________narina esquerda:____________________
RESULTADO DO TESTE DE BANA____________________________________________________________________
PESO DA SABURRA
____________________________________________________________________
HALIMETRIA
boca:______________

boca:_____________

boca:____________

SIALOMETRIA
Não estimulada: ______________________________________________________
Estimulada: __________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PRÉVIAS À CONSULTA

1. Evitar, 24 horas antes da consulta, comida muito condimentada.
2. Evitar, 3 horas antes da consulta:
a. Escovar os dentes;
b. Usar fio dental;
c. Usar enxaguatório bucal;
d. Usar pastilha, chiclete;
e. Bebidas alcoólicas;
f. Fumar.

3. No momento da consulta, não estar usando perfume, colônia,
loção pós-barba.
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Apêndice E
Resumo do tratamento dos pacientes submetidos à radioterapia.
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Lesão
CEC
CEC
CEC
CEC
C. adenoma
CEC
C. adenoide
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
C. adenoide
CEC
CEC
CEC
CEC

Local
Laringe

Língua
Fossa amigdalina
Laringe
Parótida
Laringe
Parótida
Laringe
Laringe
Língua
Laringe
Faringe
Faringe
Língua
Faringe
Língua
Laringe
jugal
Prega Vocal
jugal
parótida
soalho de boca
Laringe
Fossa amigdalina
Fossa amigdalina

Dose total
6480
5040
6300
5040
5040
5040
5580
5940
5040
5040
5040
6300
5940
5040
5900
5040
6300
5040
6300
5040
5940
5040
5040
5040
5040

Dose diária
180cGy
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Dias
38
28
35
28
28
28
31
33
28
28
28
35
35
28
35
28
35
28
35
28
33
28
28
28
28

Apêndice F

1o
59
100
150
229
125
157
107
90
142
126
136
221
313
275
282
112
211
72
130
102
100
88
160
137
126

Halimetria Inicial
2o
3o
60
63
100
90
100
90
199
239
126
118
139
142
137
118
87
94
111
106
120
108
160
156
195
110
276
306
254
287
246
254
106
108
165
189
64
99
129
127
98
100
87
92
92
96
185
176
142
138
119
128

Peso
saburra
0,02193
0,00048
0,00187
0,00198
0,03107
0,01184
0,00528
0,00383
0,0203
0,04268
0,02339
0,05597
0,033074
0,05430
0,02426
0,00578
0,00064
0,00255
0,00121
0,00503
0,02730
0,00653
0,00525
0,00098
0,00216

1o
52
70
110
203
122
110
98
75
100
111
143
200
256
227
110
116
155
60
120
95
100
79
156
123
121

Halimetria Final
2o
61
60
90
194
119
118
101
80
97
101
146
192
229
233
109
119
142
62
117
100
98
83
171
128
122

3o
54
50
70
190
119
121
115
77
92
99
150
198
234
241
115
112
151
76
132
97
88
80
162
125
127

Sialometria
não
estimulada
3,2
4,3
1,7
2,5
0,8
1,1
2,9
3,7
0,8
1,6
2,3
3,2
2,8
3,7
1,9
5,2
0,9
1,8
1,2
2,2
0,8
2,3
0,8
1,2
1,6
1,8
2
2,7
0,4
0,8
0,2
1,5
0,5
1,2
0
0,3
3,8
7,8
0,2
0,7
1,9
4
1,8
3
0,8
1,2
2,1
3,4
0,8
2,5

Teste
BANA
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
negativo
positivo
positivo
negativo
negativo
negativo
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Pacientes
(Radio)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Apêndice G

1o
44
60
58
44
40
100
99
135
58
45

Halitose
2o
48
70
58
47
42
90
111
100
30
48

3o
50
66
66
43
41
70
121
99
28
43

Peso
saburra
0,01200
0,02632
0,017384
0,01770
0,01718
0,02147
0,03211
0,01485
0,01002
0,00987

1o
39
52
33
46
42
41
98
99
42
40

halitose
2o
42
54
26
41
27
39
95
100
37
42

3o
41
60
25
37
20
47
100
81
27
39

Sialometria
não
estimulada
4
11
3,2
8,8
5
9
6,1
13,6
3,2
6,1
3,2
6,6
2,1
7,9
1,8
6,9
2,5
7,8
2,2
6,9

Teste
BANA
negativo
negativo
positivo
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
negativo
negativo

Apêndices

Pacientes
(Saúde)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Apêndice H

1o
65
135
60
152
172
78
275
135
190
148
195
110
225

Halitose
2o
67
140
59
147
170
89
277
146
179
155
190
108
185

3o
64
132
59
150
169
82
275
151
189
153
193
112
195

Peso
saburra
0,01286
0,02556
0,01068
0,03325
0,04023
0,00958
0,03132
0,03620
0,03001
0,01972
0,02058
0,01952
0,02968

1o
64
131
57
150
120
87
269
139
161
145
185
100
180

halitose
2o
69
129
57
153
112
77
270
139
173
140
190
98
181

3o
72
127
56
145
118
75
275
140
172
144
188
101
187

não
4
3,2
3,8
2,9
6,7
5,5
7
4,1
3,8
4
3,8
4,5
2,2

Sialometria
estimulada
11
10,1
9,8
9,7
9
7,3
10,8
10
10,2
7
5,2
9
9

Teste
BANA
negativo
positivo
negativo
positivo
positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
positivo
positivo
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Pacientes
(N.O.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

