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RESUMO

Atualmente, para o câncer de cabeça e pescoço (CCP) os tratamentos são cirurgia,
radioterapia e quimioterapia, apesar de necessários, causam efeitos colaterais que impactam
negativamente a qualidade de vida. As alterações musculoesqueléticas encontradas em
sobreviventes de CCP incluem perda ou diminuição de funções musculares causando
limitações de mobilidade, trismo e anormalidades posturais. Há a carência de dados
científicos sobre esse tema, sendo assim, o objetivo desse estudo foi comparar a postura
global dos pacientes pós-tratamento antineoplásico com a população normal e verificar sua
relação com a qualidade de vida e problemas bucais. Foram incluídos no estudo pacientes
com CCP pós-tratamento antineoplásico, as seguintes variáveis foram avaliadas e comparadas
com a população normal: postura corporal, sinais e sintomas de disfunção temporomandibular
e dor orofacial (DTM/DOF), trismo, fluxo salivar, saúde bucal relacionada à qualidade de
vida (SBQV) e qualidade de vida global. Participaram da pesquisa 90 indivíduos, 60 com
CCP (grupo de estudo) e 30 livres de doença. Houve diferenças entre as populações para
todas as variáveis avaliadas. A avaliação postural mostrou diferenças significantes entre os
grupos, para ângulos que demonstraram assimetria de ombro (p=0,02), alterações entre a
cintura pélvica e articulação do joelho (p=0,04) e alterações na coluna cervical (p=0,01). Os
pacientes do grupo de estudo que receberam terapia por cobalto e altas doses de radioterapia
apresentaram maiores anormalidades posturais, essas anormalidades também demonstraram
correlação com os sinais e sintomas de DTM/DOF. A saúde bucal relacionada a qualidade de
vida demonstrou diferença entre os grupos para todas as dimensões avaliadas, com impacto
negativo maior para o grupo de estudo. Para qualidade de vida houve diferenças entre as
populações no que diz respeito a capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, e dor.
O tratamento antineoplásico causa alterações na postura corporal global dos indivíduos, essas
alterações parecem ter relação com o aumento da dose de radioterapia e a terapia realizada
com cobalto. Sinais e sintomas de DTM/DOF estão intimamente ligados com as alterações
posturais nesses pacientes, incluindo o trismo, que por sua vez dificulta a capacidade de
alimentação e higiene bucal causando um impacto negativo na SBQV e na qualidade de vida
como um todo, principalmente no que diz respeito a atividades básicas de vida diárias,
necessárias para sobrevivência e independência, o que também está relacionado com
alterações musculoesqueléticas e posturais.
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ABSTRACT
Evaluation protocol for physiotherapeutic diagnosis in head and neck cancer
post-radiotherapy patient

Currently, for head and neck cancer (HNC) treatments are surgery, radiotherapy and
chemotherapy, although necessary, they cause side effects that negatively impact the quality
of life. Musculoskeletal changes found in HNC survivors include loss or impairment of
muscle function causing limitations of mobility, trismus, and postural abnormalities. There is
a lack of scientific data on this topic, so the aim of this study was to compare the overall
posture of patients after antineoplastic treatment with the normal population and to verify its
relationship with quality of life and oral problems. HNC Patients with post-antineoplastic
were included in the study. The following variables were evaluated and compared with the
normal population: body posture, signs and symptoms of temporomandibular dysfunction and
orofacial pain (TMD / OFP), trismus, salivary flow, oral health-related quality of life (OHQL)
and overall quality of life. The study included 90 individuals, 60 with HNC (study group) and
30 disease-free. There were differences between populations for all variables evaluated.
Postural evaluation showed significant differences between groups for angles that
demonstrated shoulder asymmetry (p = 0.02), changes between the pelvic waist and knee joint
(p = 0.04) and changes in the cervical spine (p = 0 .01). Patients in the study group who
received cobalt therapy and high doses of radiotherapy had higher postural abnormalities;
these abnormalities also demonstrated correlation with TMD / OFP signs and symptoms. Oral
health related to quality of life showed differences between the groups for all dimensions
evaluated, with a greater negative impact for the study group. For quality of life there were
differences between populations regarding functional capacity, limitation by physical aspects,
and pain. Antineoplastic treatment causes changes in the overall body posture of individuals,
these changes seem to be related to the increase in radiotherapy dose and cobalt therapy.
TMD / OFP signs and symptoms are closely linked with postural changes in these patients,
including trismus, which in turn hinders the ability to feed and oral hygiene causing a
negative impact on OHQL and overall quality of life,, especially with regard to basic daily life
activities necessary for survival and independence, which is also related to musculoskeletal
and postural changes.
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INTRODUÇÃO
As neoplasias malignas tornaram-se um problema de saúde pública mundial, causando
grande impacto tanto individual quanto social (CORREIA, 2013). As neoplasias de cabeça e
pescoço (NCP) representam cerca de 10% de todas as neoplasias malignas e englobam várias
áreas anatômicas (CORREIA, 2013; MARQUES 2015). Atualmente, os tratamentos
disponíveis para as NCP são cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A escolha do tratamento
depende da localização e tipo histológico do tumor, o grau de comprometimento do órgão em
questão e as condições físicas do indivíduo, além disso, é necessário considerar as possíveis
consequências do tratamento escolhido, pois a finalidade da terapia é eliminar o tumor com o
mínimo de sequelas possíveis (LIMA; BENEVIDES, 2005; CHEN et al., 2011; CORREIA,
2013; BROWWER et al., 2015).
A radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza energia ionizante
eletromagnética ou corpuscular com o objetivo de destruir as células tumorais. Entretanto, o
tratamento ionizante não é seletivo e atinge também as células saudáveis (MARTINS, 2009;
ROLIM; COSTA; RAMALHO, 2011; LOBO; CORREIA, 2013; MARQUES, 2015;). Os
efeitos colaterais, geralmente variam de acordo com alguns fatores individuais como por
exemplo a capacidade biológica de resposta, área irradiada, quantidade de radiação, idade,
condições sistêmicas do indivíduo, bem como alguns fatores modificadores como tabagismo,
alcoolismo, hábitos de higiene oral deficientes e doenças orais pré-existentes (LIMA;
BENEVIDES, 2005; LOBO; MARTINS, 2009; ROLIM; COSTA; RAMALHO, 2011). Estes
efeitos colaterais podem ocorrer de forma aguda, durante o tratamento radioterápico e/ou de
forma tardia, meses e até mesmo anos após o término do tratamento (ROLIM; COSTA;
RAMALHO, 2011; MARQUES, 2015).
Os principais efeitos tardios da radioterapia são o trismo, fibrose de tecido subcutâneo,
queda de cabelo, cárie de radiação, ulceração de pele ou mucosa, alterações auditivas,
oftalmológicas e hormonais, necrose de cartilagens, dormência dos membros superiores,
mielite cervical, osteorradionecrose, diminuição da contração faríngea, redução do reflexo de
deglutição, prejuízo de função geral devido a fraqueza por falta de condicionamento, e
prejuízos musculoesqueléticos. (LIMA; BENEVIDES, 2005; ROLIM; COSTA; RAMALHO,
2011; MARQUES, 2015; GHIAM et al., 2017). A cirurgia e a quimioterapia quando
realizadas, também causam várias alterações pós tratamento que impactam de maneira
negativa a qualidade de vida dos indivíduos, sendo as principais, deformidades faciais, dor,
náuseas, vômitos, mal-estar, fadiga, artralgia e neurotoxicidades (BAIOCCHI, 2017; BOSSI
et al., 2019).
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Com o intuito de manter a qualidade da sobrevida do paciente com câncer de cabeça e
pescoço após o tratamento antineoplásico, a intervenção imediata da equipe interdisciplinar se
faz necessário. A fisioterapia atua principalmente nas complicações relacionadas ao trismo e
sequelas musculoesqueléticas. (MARQUES, 2015; MELO et al., 2015; GHIAM et al., 2017).
As alterações musculoesqueléticas comumente encontradas em sobreviventes de câncer de
cabeça e pescoço incluem perda ou diminuição de funções musculares da região cervical e
escapular causando limitações de mobilidade, trismo e anormalidades posturais. Os
tratamentos radioterápicos e cirúrgicos podem alterar estruturas dos tecidos que são essenciais
para articulação temporomandibular, músculos da mastigação e a mucosa da cavidade
orofaríngea (MURPHY, 2015; GHIAM et al., 2017). Os pacientes desenvolvem
anormalidades posturais induzidas pela fibrose de tecidos e contraturas, atrofia muscular e
fraqueza generalizada. Com essas mudanças posturais progressivas, os indivíduos podem
desenvolver curvaturas patológicas da coluna como: cifose acentuada e diminuição ou
aumento da lordose cervical e lombar, na cintura escapular ocorrem alterações como escapula
alada, e alterações nos músculos que se inserem na articulação acrômioclavicular, gerando
diversos quadros de algias, pneumonias por aspiração e doenças pulmonares restritivas
(MURPHY, 2015; GHIAM et al., 2017).
Algumas complicações são encontradas na região cervical e cintura escapular nos
indivíduos com câncer de cabeça e pescoço tratados com ressecção primária. Os efeitos
musculoesqueléticos encontrados nesses pacientes são capsulite adesiva, dor miofacial em
trapézio superior, elevadores da escápula e músculos romboides, além da possibilidade de
desenvolver escoliose na referida área e limitações de movimentos em toda região escapular e
membros superiores. Embora ocorra com menos frequência, a morbidade do ombro também
pode se desenvolver como resultado da terapia de radiação (WILGEN et al., 2004; WOUWE
et al., 2009). O linfedema e a fibrose afetam grande parte desses pacientes,
independentemente da modalidade de tratamento utilizada. Os nódulos e canais linfáticos são
estruturas facilmente danificadas por procedimentos cirúrgicos e susceptíveis à esclerose
induzida por radiação, o que resulta em acumulo de fluído no interstício dos tecidos. O
linfedema está associado à inflamação crônica, o que aumenta o edema nos tecidos moles que
se tornam fibróticos com o passar do tempo, resultando em perda de plasticidade e função, o
que está associado a uma carga significativa de sintomas e déficits funcionais,
impossibilitando as atividades da vida diária (AVD) o que inclui a higiene oral (MURPHY et
al., 2015). A radioterapia bem como a ressecção primária na região das glândulas parótida e
submandibular, geram hipossalivação e/ou xerostomia no paciente (MOSSMAN; HILL;
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DRITSCHILO, 1982; LIMA; BEVENIDES, 2004; DHIWAKAR et al., 2011). A
hipossalivação causa dificuldade na mastigação, deglutição, fonação e dificuldade de
utilização das próteses dentárias devido ao auxílio da saliva no processo de retenção protética,
o que consequentemente leva o paciente a perda de peso e desnutrição, gerando diminuição da
força muscular e alterações posturais (MARKEY et al., 2017). Para manter uma maior
estabilidade da prótese, o paciente muda a posição da cabeça, o deslocamento da cabeça leva
a uma mudança na posição do pescoço que por sua vez gera modificações na coluna cervical
(MARCHESAN,1999). Autores afirmam que há uma relação dinâmica entre a postura da
cabeça e a oclusão dentária, como os músculos do corpo são organizados em forma de cadeia,
a mecânica corporal é considerada de forma global e simultânea, o que justifica o
comprometimento de toda a postura quando existem alterações craniofaciais (ROCABADO;
JHONSTON; BLAKNEY, 1982; URBANOWICZ, 1991; RIBEIRO; MARCHIORI; SILVA,
2003;).
Há a carência de dados científicos publicados sobre incidência ou gravidade de
anormalidades posturais oriundas de complicações musculoesqueléticas em sobreviventes de
câncer de cabeça e pescoço após o tratamento antineoplásico, sendo assim, estudos que
comparem a postura global desses pacientes com a população normal são extremamente
necessários para verificar possíveis complicações articulares e musculares nas regiões facial,
cervical e cintura escapular, bem como da postura corporal global e suas relações com a
qualidade de vida e problemas bucais (MURPHY, 2015; GHIAM et al., 2017).
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CONCLUSÕES
Houve diferenças entre os grupos em todas as variáveis avaliadas, onde o grupo de
estudo demostrou piores resultados. Sobre a avaliação postural, alterações foram encontradas
tanto na avaliação subjetiva quanto na objetiva, as diferenças entre os grupos estavam
presentes na postura como um todo e não somente nas regiões diretamente afetadas pelo
tratamento antineoplásico. Encontrou-se correlação entre alterações posturais e disfunção
temporomandibular e dor orofacial, sendo esta última relacionada com o local do tumor, a
terapia antineoplásica e a região da radioterapia. A avaliação postural demonstrou ser um
importante instrumento na avaliação e diagnóstico dos possíveis efeitos musculoesqueléticos
causados pelo tratamento antineoplásico, e como esses efeitos podem afetar a qualidade de vida
global desses pacientes.

A saúde bucal parece ser a variável mais prejudicada pelo tratamento antineoplásico,
em comparação com a população normal, o grupo de estudo demonstrou sinais e sintomas de
disfunção temporomandibular e dor orofacial, fluxo salivar muito baixo, e impacto negativo
na saúde bucal relacionada à qualidade de vida em todas as dimensões avaliadas. Para a
qualidade de vida o grupo de estudo demonstrou piora no quesito capacidade funcional,
dimensão esta que avalia a realização de atividades básicas de vida diárias, necessárias para
sobrevivência e independência, o que também está relacionado com alterações
musculoesqueléticas e posturais.
Estudos que visam melhorar as avaliações posturais de cunho objetivo são necessários
para obtermos resultados precisos, que auxiliem em diagnósticos fisioterapêuticos
quantitativos e consequentemente melhores tomadas de decisões de prevenção e tratamento
específicos para essa população.
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