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RESUMO 

 

 

Silva JLB. Distúrbios gustatórios em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço quando a radioterapia não inclui a cavidade oral [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 

INTRODUÇÃO: Mesmo as mais modernas técnicas de irradiação ainda 

resultam em algum grau de toxicidade aos tecidos normais adjacentes. 

Consequentemente, o tratamento radioterápico em neoplasias de cabeça e 

pescoço potencialmente gera disfunções gustatórias mesmo quando o alvo da 

terapia se encontra fora ou adjacente à cavidade oral. Neste estudo, nós 

avaliamos quantitativamente e qualitativamente a função gustatória de 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço que receberam radioterapia 

diretamente ou externamente à cavidade oral. MÉTODOS: 56 pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço responderam a um questionário específico e 

tiveram a sua função gustatória avaliada antes, 1, 3 e 6 meses após a 

radioterapia. O campo de irradiação não incluiu a cavidade oral em 29 

pacientes e incluiu em 27 pacientes. RESULTADOS: Todos os pacientes 

sofreram uma perda acentuada do paladar 1 mês após a radioterapia. A 

identificação dos sabores doce e amargo diminuiu em ambos os grupos, mas o 

decréscimo do azedo foi exclusivo daqueles que tiveram a cavidade oral 

irradiada. Quatorze por cento dos pacientes apresentaram queixas de 

alterações qualitativas do paladar, denominadas distorções gustatórias. Não 

houve impacto aparente da xerostomia nas medidas do paladar. 

CONCLUSÕES: Nós demonstramos que pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço submetidos a radioterapia apresentam distúrbios do paladar mesmo 

quando a irradiação não inclui a cavidade oral. O déficit é pior imediatamente 

após o término da radioterapia. Nossos achados não dão suporte à hipótese de 

que a diminuição do fluxo salivar seja a principal causa das mudanças no 

paladar induzidas pela radiação.  



   

 

 

Descritores: Disgeusia; Modalidades sensoriais; Ageusia; Radioterapia; 

Cabeça; Limiar gustativo; Língua; Neoplasias da língua; Carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço; Papilas gustativas. 

 

 

 

 

 

 



   

 

SUMMARY 

 

 

Silva JLB. Gustatory disturbances occur in patients with head and neck cancer 

who undergo radiotherapy not directed to the oral cavity [dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

 

INTRODUCTION: Even the most modern radiation techniques still result in 

some degree of toxicity to adjacent normal tissues. Consequently, the 

radiotherapy treatment in head and neck neoplasms potentially leads to 

gustatory dysfunction even in cases when the treatment area is outside or 

adjacent to the oral cavity. In this study we quantitatively and qualitatively 

assessed gustatory function in patients with head and neck cancers who 

underwent radiotherapy inside and outside of the oral cavity. METHODS: Fifty-

six patients with head and neck cancer responded to a specific questionnaire 

and had their gustatory function tested before, at 1, 3 and 6 months after 

following radiotherapy treatment. The irradiation field did not include the oral 

cavity in 29 patients and included it in 27 patients. RESULTS: All patients 

suffered a severe loss of taste 1 month after radiotherapy. The identification of 

sweet and bitter tastes decreased in both groups, but the sour decrement was 

exclusive to those who had the oral cavity irradiated. Fourteen percent of 

patients complained of qualitative changes of taste, namely taste distortions. No 

impact of xerostomia on the taste measures was apparent. CONCLUSION: We 

found that patients with head and neck neoplasms submitted to radiotherapy 

have disturbed taste even when irradiation does not include the oral cavity. This 

deficit is worse immediately after the end of radiotherapy. Our findings do not 

support the hypothesis that decreased salivary flow is the major cause for 

radiation-induced changes in taste function. 

Descriptors: Dysgeusia; Modalities, sensorial; Ageusia; Radiotherapy; Head; 

Taste threshold; Tongue; Tongue neoplasms; Squamous cell carcinoma of 

head and neck; Taste buds. 
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1 INTRODUÇÃO 
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Introdução 

Os distúrbios sensoriais do olfato e do paladar vêm ganhando importância 

crescente nas últimas décadas. Pacientes com alterações do olfato e ou paladar 

podem apresentar uma redução significativa da sua qualidade de vida, 

alterações cardiovasculares e até mesmo transtornos do humor1–4. Existe uma 

longa lista de doenças, medicamentos e terapias que podem afetar o olfato e o 

paladar5–7. Recentemente, a radioterapia empregada no tratamento dos 

cânceres de cabeça e pescoço passou a fazer parte da lista de etiologias de 

distúrbios do sistema olfatório e gustatório8,9. 

A radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço pode levar 

a distúrbios do paladar1,8,10–17, como hipogeusia e ageusia8,10, e a distúrbios 

qualitativos, como a disgeusia (distorção da sensação gustatória) e a fantogeusia 

(sensação gustatória na ausência de estímulo)18.  

A combinação de fatores que origina o distúrbio gustatório após a 

radioterapia não está bem estabelecida. Os principais mecanismos propostos 

para a perda da gustação devido à radioterapia incluem: lesão direta das papilas 

gustativas fungiformes e células gustatórias maduras14; ruptura do contato entre 

as células gustatórias e o sistema nervoso através da destruição neuronal19;  

perda da capacidade proliferativa das células, impossibilitando a reposição 

celular no botão gustatório20; e a disfunção salivar como uma causa menor 16,20–

22. 

Mesmo com o uso das mais modernas técnicas de radioterapia no 

tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço, não é possível proteger 

completamente tecidos normais adjacentes, resultando em algum grau de 

toxicidade23. Consequentemente, em cabeça e pescoço, o tratamento 

radioterápico poderia levar a disfunções gustatórias mesmo quando o campo de 

irradiação não envolve a cavidade oral.  

Embora esteja bem estabelecido que a irradiação da língua ou parte dela 

prejudique a gustação, mais evidências são necessárias para a confirmação da 

reversibilidade total da perda gustatória após a conclusão do tratamento 

radioterápico. Alguns autores sugerem que a gustação retorna aos níveis prévios 
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à radioterapia entre 4-6 meses após o término do tratamento15,24. No entanto, 

outros estudos não observaram recuperação completa mesmo após 6 ou 12 

meses10,14,17. 

Após o tratamento radioterápico, foram mensuradas pioras específicas 

isoladas ou concomitantes na identificação dos cinco sabores (doce, amargo, 

azedo, salgado ou umami)10,14,16,17,24–26, fato que clinicamente interfere na 

adequada apreciação do gosto dos alimentos, e, patologicamente, sugere uma 

sensibilidade não-uniforme das diferentes células gustatórias à radioterapia. 

Entretanto, além de haver dados insuficientes sobre o tópico, não há 

uniformidade na literatura quanto aos sabores mais afetados. Enquanto alguns 

estudos apontam maiores alterações na capacidade de detecção dos sabores 

salgado e amargo 10,15,25, outros trabalhos demonstraram maior prejuízo na 

identificação do azedo14,26.  
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2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Primário 

Avaliar se pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentam 

distúrbios do paladar entre um a seis meses após a radioterapia quando o campo 

de irradiação não envolve a cavidade oral e compará-los com pacientes 

irradiados diretamente na cavidade oral. 

2.2 Objetivo Secundário 

Avaliar a recuperação da função gustatória após a radioterapia. Verificar 

a influência da idade, sexo, xerostomia, quimioterapia, tabagismo e 

estadiamento na função gustatória após a radioterapia.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 3.1 Anatomia do sistema gustatório 

A unidade básica do sistema gustatório é o botão gustatório, uma 

estrutura que contém cerca de 50-100 células agrupadas em forma de roseta e 

com uma abertura no centro voltada para a cavidade oral27,28. Os botões 

gustatórios encontram-se distribuídos na língua em papilas fungiformes, foliadas 

e circunvaladas (Figura 1). As papilas fungiformes ocupam os dois terços 

anteriores da língua, as foliadas se distribuem nas superfícies lateral e na porção 

basal e as circunvaladas localizam-se na base da língua27–30. Existem cerca de 

200-300 papilas fungiformes, contendo aproximadamente 1600 botões 

gustatórios30.  

A inervação do sistema gustatório se dá através de ramos dos nervos 

facial, glossofaríngeo e vago28. Fibras do nervo corda do tímpano (ramo do nervo 

facial) inervam as papilas fungiformes. Fibras sensitivas do nervo lingual tonsilar 

(ramo do glossofaríngeo) inervam as papilas foliadas e circunvaladas. O nervo 

laríngeo superior (ramo do nervo vago) inerva a epiglote e a laringe27,28,31.  

3.2 Tipos celulares e receptores 

Os botões gustatórios são formados por quatro tipos celulares (I-IV)29,31,32. 

As células tipo I são as mais frequentes, sendo conhecidas como células 

semelhante às gliais. Essas células possuem grânulos na extremidade apical, 

sendo consideradas células de suporte e secretoras29. As células tipo II podem 

ser divididas em 3 subpopulações, cada uma responsável pela detecção de 

doce, amargo e umami, de acordo com uma combinação de receptores 

expressados geneticamente. As células tipo III formam apenas sinapses com 

fibras de nervos aferentes e poderiam estar relacionadas com a detecção do 
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azedo33. As células tipo IV são pouco diferenciadas e se localizam na base do 

botão gustativo, sendo consideradas células-tronco29,33. O tipo celular 

responsável pela detecção do salgado não está bem estabelecido33.  

Figura 1 – Distribuição dos receptores e papilas gustatórias na língua. 

 

Fonte: Scott K. Os receptores T1R1/T1R3 são preferencialmente expressos nas papilas 

fungiformes, enquanto que os receptores T1R2/T1R3 e T2R são expressos nas papilas 

foliadas e circunvaladas28. 

A detecção dos estímulos doce, amargo e umami é realizada através de 

receptores da superfamília de proteína G, enquanto que os estímulos para 

detecção do azedo e salgado parecem ocorrer através da interação direta com 

canais iônicos27,33. A maioria dos receptores de proteína G são encontrados nas 

células tipo II, que não fazem sinapse com fibras dos neurônios gustatórios27. 

Duas famílias de genes codificam receptores de proteína G: a família 

TAS1R (também conhecido como T1R) com três membros chamados TAS1R1, 

TAS1R2 e TAS1R3, e a família TAS2R27,28,32,33. 

A detecção do doce parece surgir da ativação do heterômero TAS1R2 e 

TAS1R3. A detecção predominante do umami é realizada através da ativação 

dos receptores TAS1R1 e TAS1R3. Parecem existir receptores adicionais para 
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o umami. A detecção do amargo é feita através da ativação de uma série de 

receptores TAS2R27,33. Os receptores do amargo podem detectar um único tipo 

de químico, alguns tipos ou muitos tipos de substâncias amargas34.  

A detecção de sal em roedores é mediada pelo canal sensível a amiloride, 

um possível canal epitelial de sódio (ENaC) muito seletivo ao sódio. Em 

humanos, no entanto, a ativação do salgado parece ser insensível a amiloride34. 

Outro candidato a detecção de sal é o variante do Receptor de Potencial 

Transitório V1 (TRPV1), um canal não seletivo que responde ao sódio27.  

O canal iônico sensível a ácido (ASIC), os canais porta nucleotídeo cíclico 

hiperpolarizante ativado (HCN), os canais de domínio de potássio de 2 poros 

(K2P) e o canal iônico semelhante a doença renal policística (PKD2L1) podem 

estar relacionados com a detecção do azedo27. 

Embora a língua não seja segregada em partes que reconheçam 

unicamente um tipo de “sabor”, alguns receptores são expressos 

primordialmente em determinada região da língua: o receptor T1R1 é expresso 

primariamente nas papilas fungiformes, enquanto os receptores T1R2 e T2R são 

mais frequentes nas papilas foliadas e circunvaladas (Figuras 1 e 2)28.  

Figura 2: Receptores gustatórios em modelos animais. 

 

Fonte: Liman, Zhang e Montell. Receptores transmembrana de proteína G para amargo, 

doce e umami34.  

3.3 Transdução 
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A transdução do doce, amargo e umami ocorre através da ativação dos 

receptores TAS1R1, TAS1R2 e TAS1R335. Esses receptores ativados interagem 

com a inositol fosfolipase (PLCβ2), estimulando a síntese de inositol trifosfato 

(IP3), que abre os canais iônicos IP3R3, liberando os estoques de cálcio 

intracelulares34–36. A liberação de cálcio ativa o receptor de potencial transitório 

TRPM5, permitindo o influxo de sódio, levando à mudança no potencial de 

membrana. Esse processo culmina com a liberação do neurotransmissor ATP 

conforme indicado na figura 334,35. 

Os mecanismos envolvidos na transdução do azedo e salgado ainda necessitam 

ser mais bem elucidados. 

Figura 3 – Transdução em modelo animal 

 

Fonte: Liman, Zhang e Montell. A transdução do doce, amargo e umami em vertebrados 

ocorre através da cascata de sinalização PLC que culmina com a abertura do canal iônico 

TRPM5. Esse processo leva a despolarização da membrana, permitindo que os canais 

CALHM1 se abram, liberando ATP, que atua como neurotransmissor34.  

3.4 Regeneração 
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O sistema gustatório possui um turnover constante. Uma célula do botão 

gustatório apresenta uma vida média de 10 dias27,28. A reposição celular possui 

estreita dependência da integridade neuronal, uma vez que foi demonstrado que 

o botão gustativo degenera quando há transecção de um nervo do sistema 

gustatório27. Os nervos gustatórios também possuem certa plasticidade. 

Interessantemente, o nervo lesado regenera em direção ao seu receptor nativo 

e induz a regeneração no botão gustatório27.  

3.5 Mecanismo de ação da radioterapia no sistema gustatório 

Existe um impasse entre os autores quanto ao mecanismo de ação da 

radioterapia no paladar. Relata-se a ocorrência de danos diretos e indiretos da 

irradiação nas células gustatórias16,20,37. Um estudo envolvendo roedores 

revelou que as células progenitoras (células tipo IV) são as mais sensíveis à 

irradiação, sofrendo parada do ciclo celular e aumento da apoptose20. Esses 

autores não observaram um aumento significativo de apoptose dentro do botão 

gustatório nos primeiros dias após a irradiação.   

A parada do ciclo celular nas células progenitoras leva a uma diminuição 

no influxo de células para o botão gustatório. O número de células tipo II e III não 

difere de controles imediatamente após e nos primeiros dias que se seguem à 

irradiação, mas apenas depois de alguns dias, sugerindo que os receptores são 

afetados indiretamente pelo prejuízo nas células progenitoras20. Em ratos, 

demonstrou-se pior prejuízo na capacidade de identificar o doce entre 6-8 dias 

após a irradiação38. Tal fato corrobora a hipótese de que os efeitos na 

identificação do paladar ocorrem a partir do momento em que não há reposição 

celular no botão gustatório. Algum prejuízo na função gustativa parece ocorrer 

nas primeiras 48h após a irradiação, sugerindo que outros fatores estão 

implicados com a alteração na gustação16,38. Não foram detectadas mudanças 

no nervo corda do tímpano após a irradiação que pudessem justificar o prejuízo 

gustatório precoce16.  
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Seis dias após a irradiação de roedores, detectou-se um aumento 

transitório no número de células mitóticas, com consequente aumento no 

suprimento de novos receptores20. Apesar dessa tentativa precoce de reposição 

celular no botão gustatório, a função do paladar só retornou aos níveis prévios 

12 dias após a irradiação38.  

3.6 Distúrbios do paladar após o tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço 

3.6.1 – Radioterapia e gustação 

Estudos revelaram que 13-19% dos pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço apresentam distúrbios gustatórios antes do início de qualquer 

terapia39,40. Após radioterapia envolvendo a cavidade oral, 50-95% dos 

indivíduos tratados relataram algum grau de disgeusia (alteração na percepção 

gustatória)39,40. Diferentes estudos demonstraram prejuízo na função gustatória 

global após a radioterapia quando avaliada por meio de testes 

psicofísicos1,10,12,15,16,24,41.  

Após três semanas do término da radioterapia já é possível detectar a 

ocorrência de distúrbios gustatórios em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço1. O pico máximo de perda gustatória ocorre entre 4-8 semanas após a 

radioterapia10,12,15,24,39–41. A partir desse período, a maioria dos pacientes 

apresenta recuperação progressiva do paladar. No entanto, segundo alguns 

autores, cerca de 10-25% dos pacientes podem relatar disgeusia após 6-12 

meses do término da radioterapia40,41. 

Não há uniformidade quanto aos sabores mais afetados pela radioterapia. 

A capacidade de detecção de todas as modalidades do paladar (doce, amargo, 

azedo, salgado e umami) é afetada em maior ou menor grau após a 

irradiação1,10,15,41. A maioria dos autores afirma que o amargo é o mais 
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afetado1,15,41. A identificação do doce parece ser menos prejudicada pela 

radioterapia1,41. 

Há uma correlação positiva entre o volume da língua envolvido no campo 

de irradiação e a perda gustatória12,24. Embora se trate de um tema controverso, 

alguns estudos não demonstraram correlação entre xerostomia e disgeusia1,40. 

Também não houve relação entre o volume da parótida irradiado e a perda 

gustatória12.     

3.6.2 – Quimioterapia e gustação 

  Os seguintes agentes quimioterápicos foram relacionados com distúrbios 

do paladar: docetaxel, paclitaxel, doxorrubicina, cisplatina, oxaliplatina, 

vincristina e ciclofosfamida42–45. Docetaxel e paclitaxel foram associados com 

distúrbios da gustação 1-3 semanas após o último ciclo de quimioterapia42,45. A 

recuperação do paladar ocorreu 6 meses após o uso desses agentes42. A 

cisplatina não demonstrou afetar o paladar após 2 ciclos de quimioterapia46. No 

entanto, um grupo de pacientes avaliados entre 1-7 anos após o tratamento 

quimioterápico, apresentou escores do paladar inferiores aos controles 

normais44.  

3.7 – Gustação e qualidade de vida 

Distúrbios sensoriais do paladar podem impactar a qualidade de vida de 

pacientes com esses transtornos. Sabe-se que até um terço dos indivíduos com 

queixas sensoriais apresentam algum grau de depressão4.  Um estudo revelou 

que pacientes com distúrbios do paladar e ou do olfato apresentam maiores 

valores de pressão sistólica2. Pacientes com insuficiência cardíaca necessitam 

de concentrações maiores de sal para detectar a sua presença3. No entanto, 

sabe-se muito pouco sobre o impacto dos distúrbios do paladar na qualidade de 
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vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço após o tratamento 

radioterápico.  

Baharvard et al (2013), em uma corte prospectiva, avaliaram 22 pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço através do questionário de qualidade de vida 

bem estruturado e amplamente aceito, European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 Head and Neck 35 

(EORTC QLQ30-H&N35). O estudo revelou que pacientes com distúrbios do 

paladar após a radioterapia apresentam mais sintomas orais, piora nas relações 

sociais e interpessoais e prejuízo na qualidade de vida global1. 

Kannan et al (2016) avaliaram 30 pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço utilizando o EORTC QLQ30-H&N35. Esses autores encontraram piora 

na qualidade de vida global e prejuízo significativo nos parâmetros que medem 

o sentido do olfato e paladar47. Rodrigues et al (2013), em um estudo 

semelhante, encontraram prejuízos significativos no olfato e paladar, salivação 

e perda de peso48. No entanto, diferentemente de Baharvand et al (2013), esses 

estudos não avaliaram especificamente a qualidade de vida em pacientes com 

distúrbios do paladar.  

McLaughlin (2013), em um estudo transversal, avaliou 92 pacientes que 

haviam concluído a radioterapia entre 3 meses e 28 anos. O estudo revelou que 

pacientes com disgeusia perderam mais de 7% do peso corporal, enquanto que 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço sem queixas sensoriais ganharam 

peso17. 

Olsson e Ottosson (2013), em um estudo qualitativo, descreveram 

importantes alterações na percepção do paladar após tratamento radioterápico. 

Alguns pacientes relaram perda do prazer ao se alimentar e diminuição na 

variedade de alimentos consumidos, uma vez que muitos deixaram de ser 

tolerados pelos pacientes. Tais queixas ainda estavam presentes mesmo 9 

meses após o término da terapia49.  

3.8 - Métodos utilizados na avaliação da função gustatória após 

radioterapia e quimioterapia.  
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Os testes utilizados para avaliação da função gustatória não são 

padronizados e amplamente comercializados como os testes do olfato50. No 

entanto, existem alguns métodos frequentemente empregados para avaliação 

do paladar: administração de líquidos na língua (ex.: spray ou pipeta), papéis-

filtro embebidos em soluções detectáveis pelo paladar e tablets que contém um 

determinado estímulo51–53. O uso de soluções aplicadas por meio de spray oral 

é barato e de fácil aplicação, mas apresentam a desvantagem de não permitirem 

a avaliação loco-regional. O uso de pipetas ou papéis-filtro trouxe benefício ao 

permitir esse tipo de análise. No entanto, tais métodos apresentam custos mais 

elevados54.  

Uma outra forma de avaliação do paladar pode ser feita através da 

eletrogustometria45,55–57. Por meio de um eletrodo, posicionado em diferentes 

partes da língua, são fornecidos estímulos ao paciente que determinam a 

sensação de azedo ou gosto metálico55. A intensidade dos impulsos pode ser 

manipulada até a identificação do menor valor em decibéis que pode ser 

detectado pelo paciente. Ellegard, Hay e Morton (2007), no entanto, afirmaram 

que a eletrogustometria não é um bom teste para screnning e que não existe 

uma boa correlação entre ela e os testes com soluções orais58. Berling et al 

(2011), por outro lado, afirmaram que o uso da eletrogustometria fornece dados 

confiáveis e com uma boa correlação com o método de avaliação do paladar 

utilizando-se papéis-filtro56.  

Baharvand et al (2013), na avaliação de pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço após a radioterapia, administraram líquidos diretamente na língua em 

concentrações pré-determinadas utilizando pipetas de 10 ml. Os pacientes 

enxaguavam a boca com a solução por 30 segundos, e então, eram convidados 

a expectorá-la. Em seguida, para eliminar resíduos, os pacientes faziam o 

mesmo procedimento duas vezes com um copo de água destilada por 10 

segundos. Existiam 24 pipetas, sendo 12 com um estímulo gustatório e 12 

contendo água destilada. Foram fornecidas 3 concentrações para soluções 

contendo sacarose, ácido cítrico, cloreto de sódio e quinino1. 

Maes et al (2002), em um estudo transversal, utilizaram uma metodologia 

semelhante através da administração da solução na língua. Os autores 

utilizaram 15 diferentes soluções de 5 ml. Doze dessas soluções continham um 



31 
 

 
 

dos quatro solutos (cloreto de sódio, sacarose, ácido cítrico e ureia) em três 

concentrações diferentes. As outras 3 soluções continham água. Cada solução 

foi apresentada apenas uma vez. Os pacientes eram convidados a enxaguar a 

boca antes da aplicação de uma nova solução. O método utilizado por esses 

autores acrescenta a possibilidade de avaliação da menor concentração que o 

paciente consegue discernir entre soluto e água10. Outros autores utilizaram um 

método semelhante, com concentrações de soluto levemente diferentes11,17. 

Yamashita et al (2006) avaliaram a função gustatória de pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço, antes e após a radioterapia, utilizando papéis-filtro 

em forma de disco com 5 mm de diâmetro24. Os discos foram colocados na 

porção anterior da língua. Existiam 5 concentrações de cada soluto (sacarose, 

cloreto de sódio, ácido tartárico e quinino) embebidos em filtro de papel. Para 

avaliação do umami, os autores aplicaram uma solução de 10 mL contendo 

glutamato monossódico diretamente na língua. 

Ijpma et al (2016), em um estudo sobre os efeitos da quimioterapia no 

paladar, usaram varas de papel filtro para avaliação da função gustatória. Esses 

autores utilizaram 4 concentrações de soluto (sacarose, ácido cítrico, cloreto de 

sódio e quinino). Os papéis-filtro eram colocados no meio da língua para 

avaliação global do paladar59. Sicchieri et al (2019) utilizaram uma técnica 

semelhante com papéis-filtro. No entanto, para avaliação do umami, esses 

autores optaram pela utilização de soluções de glutamato monossódico46.   

Nishijima et al (2013) avaliaram a função gustatória após a quimioterapia, 

em pacientes com câncer ginecológico, através de discos de papéis-filtro e da 

eletrogustometria. Diferentemente dos estudos desenvolvidos anteriormente, 

eles realizaram um estudo loco-regional da língua utilizando ambas as técnicas 

de avaliação do paladar. Existiam 5 concentrações de soluto para avaliação da 

detecção de doce, amargo, azedo e salgado. Medições por meio de um 

eletrogustômetro foram realizadas através de 21 estágios de estímulos entre -6 

dB a +24 dB45.  

Pavlidis et al (2015) utilizaram um eletrogustômetro para avaliar a função 

gustatória de pacientes com câncer de cabeça e pescoço tratados com três 

técnicas diferentes: radioterapia exclusiva, quimioterapia concomitante e 

quimioterapia isolada. Os estímulos oferecidos começaram com +30 dB para 



32 
 

 
 

avaliar se os pacientes eram capazes de reconhecer os estímulos. Em seguida, 

foram aplicados estímulos começando com -6 dB, aumentando 

progressivamente até que o indivíduo fosse capaz de detectar o estímulo57. O 

estudo apresentou resultados satisfatórios.  

Embora se trate de uma técnica para detecção de mudanças grosseiras 

na função gustatória, o uso de soluções aplicadas diretamente na língua para 

avaliação global do paladar, seja através de spray oral ou pipetas, tem sido 

empregado mais frequentemente nos estudos dos efeitos da radioterapia no 

paladar de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O uso de técnicas de 

avaliação loco-regional e da eletrogustometria tem sido menos frequente. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Para realização desse estudo, obteve-se a aprovação da Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de Pesquisa nº - 3.469.036; 

25 de julho de 2019). 

4.1 População de Estudo 

A amostra foi constituída a partir de um banco de dados de pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço do Hospital do Câncer de Londrina, coletados entre 

dezembro de 2013 e agosto de 2016.  

 

4.1.1 Critérios de inclusão 

 Os critérios de inclusão foram: 

a) pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos a tratamento 

radioterápico; 

b) ter 18 anos ou mais; 

 

4.1.2 Critérios de exclusão 

 Os critérios de exclusão foram:  

a) ter relatado a presença de distúrbios do paladar; 

c) possuir doenças neurológicas ou psiquiátricas (exceto depressão); 

d) ter sido submetido a glossectomia; 

e) ter feito uso de sonda nasogástrica ou sonda de gastrostomia em 

qualquer avaliação (pré ou pós radioterapia);  
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f) ter sido submetido a tratamento quimioterápico ou radioterápico para 

outros tipos de câncer;   

g) ter obtido menos de 50% de acertos no teste gustatório (pacientes com 

hipogeusia moderada, severa ou ageusia);   

Ao todo foram incluídas 56 pessoas no estudo. Foram incluídos dados de 

pacientes avaliados antes do início da radioterapia, 1, 3 e 6 meses após o 

término do tratamento. O fluxograma dos pacientes alocados neste estudo é 

apresentado na figura 4. Os pacientes foram distribuídos em dois grupos de 

acordo com a inclusão ou não da cavidade oral no campo de irradiação. Os 

dados demográficos são apresentados na tabela 1. 

4.2 Radioterapia 

Os pacientes foram tratados utilizando-se técnica de radioterapia 

convencional com dois campos de irradiação opostos e laterais e um campo 

cervical anterior baixo. Esses pacientes receberam na 1ª fase de tratamento 25 

frações de 1,8 Gy/dia, totalizando 45 Gy. Após esse período, realizou-se a 

colimação da medula e mais três sessões de 1,8 Gy/dia, totalizando 50,4 Gy. 

Finalmente, um BOOST de mais 10 sessões de 2 Gy/dia foi realizado no local 

da lesão, sendo o total recebido de 70,4 Gy. Alguns indivíduos foram tratados 

diferentemente de acordo com o local da lesão. Pacientes com tumores em 

parótidas receberam a radiação em campos incidentes somente no lado da 

lesão, formando um ângulo de 40-50º entre si, divididos em 35 frações de 2 

Gy/dia, totalizando 70 Gy. 
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Figura 4 – Fluxograma de pacientes durante o estudo 

 

* Três pacientes começaram a quimioterapia neste momento e foram excluídos. 
Fonte: próprio autor 

Pacientes com tumores em região de laringe receberam irradiação em dois 

campos paralelos e opostos, com angulação entre si de 180º, em uma dose de 

2 Gy/dia em 30 frações, totalizando 60 Gy.  
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Tabela 1. Características dos pacientes conforme grupo de irradiação na 

cavidade oral 

 grupo direto grupo indireto Valor de 
P**** 

Participantes (n) 29 27  

Local  
 
 

Orofaringe (3), cavidade 
oral* (13), hipofaringe(1)**, 

nasofaringe (7), parótida 
(3); 

Laringe *** (20), 
hipofaringe (2), 

metástase cervical (4), 
meduloblastoma (1); 

 

Idade (média, variação) 54,8 (20-76) 59,7 (29-80) 0,11 

Sexo (m=masculino, 
f=feminino) 

23 m, 4 f 25 m, 4 f 1,0 

Dose de radiação no 
local primário(Gy) 

69,2 64,3 0,003 

Quimioterapia 58,6% 62,9% 0,78 

Quimioterapia prévia  51,7% 44,4% 0,60  

Quimioterapia 
concomitante 

43,7% 57,1% 0,51  

Tabagismo 79,3% 70,3% 0,54 

Xerostomia  85,7% 60,8% 0,06 

Classificação TNM  I 1 I 3 

0,35 

II 9 II 8 

III 8 III 10 

IV 11 IV 5 

na 0 na 1 

na= não se aplica 
* Cavidade oral: base da língua, tonsilas, palato; 
** Embora o tumor estivesse localizado em hipofaringe, o volume de planejamento do alvo 
envolveu a língua. 
*** Laringe: supraglote, infraglote, glote; 
**** Baseado no teste Exato de Fisher e teste T. 
Fonte : próprio autor 

4.3 Função Gustatória e xerostomia 
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A função gustatória foi avaliada através do teste gustatório global 

modificado60, utilizando-se 4 sabores: salgado, doce, azedo e amargo. O sabor 

salgado foi obtido a partir de uma solução de NaCl 0,31M; o azedo através de 

Ác. Cítrico 0,015M; o doce a partir de 0,49M de sacarose; o amargo utilizando-

se uma solução de 0,04M de cafeína. As soluções foram apresentadas na forma 

de spray oral. O examinador apresentou 16 sabores (4 de cada tipo) a partir de 

uma ordem randômica pré-determinada. Os pacientes foram convidados a 

realizar o teste, sem conhecimento do sabor de cada frasco. O sujeito da 

pesquisa era obrigado a escolher uma opção entre os 4 sabores. A pontuação 

no teste foi estabelecida pelo número total de acertos (0 a 16 pontos) e a função 

gustatória foi classificada de acordo com a pontuação obtida em normogeusia 

(13-16), hipogeusia leve (10-12), hipogeusia moderada (7-9), hipogeusia severa 

(4-6) e ageusia (<4).  

A avaliação dos distúrbios qualitativos do paladar foi realizada por meio 

de um questionário. Todos os pacientes incluídos foram perguntados, em cada 

avaliação, sobre a ocorrência de alterações gustatórias na presença ou não de 

estímulo gustatório. Em caso afirmativo, o paciente foi convidado a descrever o 

evento ocorrido. Disgeusia foi definida como uma distorção na percepção do 

paladar e fantogeusia como uma percepção gustatória na ausência de estímulo 

externo18. A hipogeusia não foi considerada como um distúrbio qualitativo em 

nossa avaliação. 

Todos os pacientes incluídos foram questionados sobre a ocorrência de 

desordens da salivação, tais como mucosa oral e língua secas, antes do início 

da radioterapia, 1, 3 e 6 meses após o término da radioterapia.  

4.2 Análise Estatística 

Após a verificação da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, utilizou-se 

o teste T de Student para comparar idade e dose de radiação focada no tumor 

entre os dois grupos. Sexo, quimioterapia, tabagismo, xerostomia, alterações 

qualitativas do paladar e estadiamento foram comparados através do teste exato 
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de Fisher. A função gustatória global foi comparada entre os grupos utilizando-

se o modelo misto com efeitos aleatórios e medidas repetidas, com os fatores de 

tempo da visita (pré, 1, 3 e 6 meses após radioterapia), radioterapia direta ou 

indireta na língua, e a interação entre visita com a língua sendo alvo ou não da 

radioterapia. O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney foi usado para comparar o 

número de respostas corretas de cada um dos 4 sabores dentro do período de 

seguimento entre os grupos direto e indireto. A regressão linear múltipla foi 

utilizada para verificar os efeitos do sexo, idade, tabagismo, xerostomia, 

quimioterapia prévia ou concomitante na função gustatória pós radioterapia. 

Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-se um nível de significância 

de 5% e um poder de 90%. A média pré-radioterapia estabelecida foi um escore 

de 13 (normogeusia), enquanto a média pós radioterapia foi estipulada em 10. 

Sendo o desvio padrão igual a um score de 2, calculou-se a necessidade de 

inclusão de 11 pacientes em cada grupo.  
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5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

Conforme visualizado na Figura 5, ambos os grupos apresentaram uma 

diminuição da média no teste gustatório global 1 mês após a radioterapia. O 

grupo direto apresentou uma redução de 5,4 pontos (IC 95% -7,5 a -3,4; p < 

0,001) e o grupo indireto teve uma diminuição de 3,4 pontos (IC 95% -5,3 a -1,5; 

p < 0,001). A média gustatória dos pacientes de ambos os grupos retornou aos 

valores basais 6 meses após a radioterapia (p=0,79 – grupo direto; p=0,32 – 

grupo indireto).  

Figura 5 – Média no teste gustatório antes e após a radioterapia entre os 

pacientes que receberam radiação direta ou indireta na cavidade oral.  

 

Fonte: próprio autor 

A incidência de distúrbios qualitativos do paladar entre os pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço avaliados entre 1 a 6 meses após a radioterapia foi 
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de 13,6%. No grupo cujo campo de irradiação atingiu diretamente a cavidade 

oral, houve maior incidência de alterações qualitativas quando comparado ao 

grupo cujo campo de irradiação não englobava a língua no tempo analisado, 

embora não se tenha observado diferença estatística (19% versus 8,7%; p=0,4). 

As alterações qualitativas foram descritas como: fantogeusia caracterizada pela 

presença de um gosto azedo na boca (1 paciente); disgeusia, caracterizada por 

alterações na textura dos alimentos (1 paciente); água com gosto ruim (1 

paciente), alimentos com sabor sempre salgado (1 paciente). Um paciente 

descreveu um sintoma atípico de parestesia em palato. Dois terços dos casos 

ocorreram até 1 mês após a radioterapia. Os casos remanescentes ocorreram 

após 3 meses.   

Quanto aos tipos de sabores mais afetados, houve uma diminuição na 

capacidade de identificação do doce e amargo 1 mês após o término da 

radioterapia em ambos os grupos (figuras 6). A detecção do azedo mostrou-se 

diminuída 1 mês após o término da radioterapia no grupo direto (p=0,02). 

Alterações na identificação do azedo não foram observadas no grupo indireto.  

Todos os pacientes do grupo direto receberam radiação diretamente nas 

glândulas salivares maiores. Um mês após a radioterapia, 87,5% dos pacientes 

do grupo direto referiram xerostomia contra 61,9% no grupo indireto (p=0,09). Já 

na terceira avaliação, 100% dos pacientes do grupo direto referiram xerostomia, 

mas já não apresentavam alteração na sua função gustatória. 

O modelo de regressão linear múltipla não demonstrou que a idade, sexo 

história de quimioterapia prévia ou concomitante, tabagismo ou xerostomia 

estivessem relacionados ao decréscimo mensurado da pontuação do teste do 

paladar ao término da radioterapia (Tabela 2). O escore do paladar entre os 

pacientes que apresentaram quimioterapia concomitante à radioterapia não foi 

estatisticamente diferente do escore dos pacientes tratados com radioterapia 

exclusiva nos grupos direto (p=0,36) e indireto (p=0,41). 

A dose de radioterapia recebida no local da lesão diferiu 

significativamente entre os grupos avaliados no estudo (Tabela 1). 
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Figura 6 – Média dos 4 sabores no grupo direto e indireto. Após a 

radioterapia ocorreu uma diminuição significativa na habilidade de identificação 

do doce e amargo em ambos os grupos. O azedo mostrou-se alterado somente 

no grupo direto.  

 

 
Fonte: próprio autor 
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Tabela 2. Análise multivariada de fatores associados com a diminuição da 

função gustatória 1 mês após o término da radioterapia (número de observações 

= 37; R squared=0,14). 

 Efeito 
marginal 
(EM)* 

IC 95%; valor de p 

Idade -0,03 -0,14 a 0,08; 0,58 

Sexo (feminino, como referência) -3,46 -7,50 a 0,58; 0,09 

Tabagismo  -1,53 -5,02 a 1,95; 0,37 

Quimioterapia previa +0,28 -2,80 a 3,38; 0,85 

Quimioterapia concomitante -1,01 -4,06 a 2,04; 0,50 

Xerostomia +1,39 -1,75 a 4,53; 0,37 

Constante (k) 10,64  

* Efeito marginal = mudança no teste gustatório associado com variáveis 
independentes.  
Fonte: próprio autor 
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6 DISCUSSÃO 

Em concordância com estudos prévios, nós comprovamos os efeitos 

deletérios da radioterapia na função gustatória10,12,15,16.  Maes et al (2002) 

demonstraram que a radioterapia leva a perda parcial ou total do paladar de 

pacientes irradiados na cavidade oral em diferentes tempos após a 

radioterapia10. Fernando et al (1995) também observaram prejuízos no paladar 

após radioterapia aplicada na língua12. Segundo Sandow, Hejrat-Yazdi e Heft 

(2006), a capacidade de detecção do paladar é prejudicada após a radioterapia 

em cavidade oral15.   

Nós também demonstramos que a radioterapia pode prejudicar a função 

gustatória mesmo nos pacientes não irradiados na cavidade oral. Esse efeito 

ocorreu independentemente da idade, sexo, presença de quimioterapia prévia 

ou concomitante, tabagismo ou xerostomia. A radioterapia de intensidade 

modulada e as técnicas de irradiação inferiores a ela, devido a propriedades 

intrínsecas do feixe de prótons, geram pequenas doses de radiação que se 

espalham para tecidos próximos ao foco do tratamento, o que poderia justificar 

os nossos achados em pacientes não irradiados na cavidade oral61.  

Fernando et al (1995) avaliaram 26 pacientes com cânceres de cabeça e 

pescoço em um estudo prospectivo12. Esses autores demonstraram uma 

correlação positiva entre a perda do paladar e o volume da língua envolvido no 

campo de irradiação. No entanto, o estudo não envolveu pacientes não 

irradiados na cavidade oral. 

Maes et al (2002) avaliaram 73 pacientes em um estudo transversal que 

incluiu desde pacientes não tratados até pacientes avaliados 12-24 meses após 

a radioterapia10. O estudo também encontrou prejuízo no paladar de pacientes 

avaliados após a radioterapia. Apesar disso, nesse estudo todos os pacientes 

tiveram a língua incluída no campo de tratamento. 

Sandow, Hejrat-Yazdi e Heft (2006) seguiram 11 pacientes em um estudo 

prospectivo durante um ano15. Em todos os casos, o campo de tratamento 

incluiu, no mínimo, os dois terços posteriores da língua.  
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Yamashita et al (2006) avaliaram 51 pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço16. Também nesse estudo, todos os pacientes avaliados receberam 

irradiação diretamente na língua, pois os indivíduos cujo campo de irradiação 

envolveu apenas uma parte da língua foram excluídos do estudo. 

O período mais significativo de perda gustatória em nossa avaliação se 

deu um mês após a radioterapia, assim como ocorreu em outros 

estudos10,15,16,62. A recuperação dos pacientes com câncer de cabeça pescoço 

irradiados ou não diretamente na cavidade oral parece ocorrer entre 3-6 meses 

após o tratamento de acordo com os nossos achados. Estudos prospectivos 

desenvolvidos por Sandow, Hejrat-Yazdi e Heft (2006) e Kamprad et al (2008), 

envolvendo radioterapia no paladar, encontraram um tempo de recuperação de 

acordo com as nossas observações15,62. Maes et al (2002) e Mossman, 

Shatzman e Chencharick (1982), em estudos transversais, observaram queixas 

gustatórias mesmo 1 ano após a radioterapia10,25.   

Nós demonstramos que a capacidade de identificação do doce, amargo e 

azedo foram prejudicadas pela radioterapia. Essas mudanças foram mais 

pronunciadas em indivíduos irradiados diretamente na cavidade oral. Outros 

autores encontraram prejuízo na detecção das 4 modalidades do paladar após 

a radioterapia em cabeça e pescoço10,15,16,62. A maioria dos estudos aponta que 

a capacidade de detecção do amargo está entre as mais afetadas10,15,16.  

Segundo Sandow, Hejrat-Yazdi e Heft (2006), o doce seria o mais afetado após 

o amargo. Maes et al (2002) e Yamashita et al (2006) afirmam que o salgado é 

o mais prejudicado após o amargo10,16. Os achados desses diferentes estudos 

nos levam a sugerir a existência de uma maior sensibilidade à radiação da 

subpopulação de células que detectam o amargo.  

Há escassos relatos de distúrbios qualitativos da gustação após 

radioterapia em cabeça e pescoço17,18. Não encontramos relatos dessas 

alterações em pacientes não irradiados na cavidade oral.  O espalhamento de 

pequenas doses de irradiação pode ser a causa das queixas de disgeusia e 

fantogeusia em pacientes não irradiados diretamente na língua. A prevalência 

de distorções gustatórias no grupo irradiado na cavidade oral encontrada em 

nossa amostra foi de 19%, similar aos 15,2% estimados por McLaughlin (2013). 

Como esperado, nós encontramos uma maior prevalência dessas alterações em 
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pacientes irradiados diretamente na língua (19% grupo direto x 8,7% grupo 

indireto). Quanto às características dos distúrbios, estudos prévios reportaram a 

presença persistente de um gosto metálico ou amargo, sensação de 

formigamento e queimação na língua17,18. McLaughlin (2013) observou que 

pacientes que experimentam distúrbios qualitativos apresentam maior perda de 

peso quando comparados com os indivíduos que não apresentaram essas 

alterações17. 

A opinião de que a xerostomia seja a causa direta da diminuição da função 

gustatória em pacientes que tiveram as glândulas salivares maiores prejudicadas 

pela radiação (100% dos casos de irradiação direta da cavidade oral) não recebe 

forte suporte dos nossos achados. Apesar de conhecer que as queixas de 

xerostomia são de difícil resolução60,63, nós observamos que a função gustatória 

dos nossos pacientes retornou aos níveis basais em torno de 3 meses após a 

radioterapia, mesmo com todos os pacientes do grupo direto reportando 

xerostomia. Fernando et al (1995) avaliaram a função gustatória em pacientes 

com maior ou menor comprometimento das glândulas salivares após a 

irradiação. Esses autores não encontraram correlação entre o volume da 

glândula parótida envolvido no campo de irradiação e a perda gustatória12. De 

acordo com os achados de Nguyen, Reyland e Barlow (2012)20, nós acreditamos 

que o principal mecanismo implicado na perda gustatória após a radioterapia em 

cabeça e pescoço seja a diminuição da reposição celular nos botões gustatórios. 

A dose de radioterapia no sítio da lesão primária diferiu significativamente 

entre os grupos direto e indireto. Tal fato não interfere nos resultados uma vez 

que não reflete a dose de radiação que atingiu a língua. Considerando que a 

cavidade oral está fora do alvo terapêutico no grupo indireto, espera-se que uma 

pequena dose de radiação tenha atingido a língua. Todavia, a técnica de 

radioterapia utilizada no tratamento dos pacientes deste estudo não permitiu a 

mensuração da dose de radiação que atingiu a cavidade oral no grupo indireto.  

É importante destacar algumas potenciais limitações deste estudo. 

Primeiro, uma vez que muito do paladar é realmente devido ao olfato (via 

moléculas que atingem o epitélio olfatório através da nasofaringe durante a 

deglutição)64, um número das queixas gustatórias dos nossos pacientes podem 

refletir, na verdade, efeitos da radiação no sistema olfatório. Segundo, para 
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aumentar a aderência dos pacientes ao protocolo de estudo, nós optamos pela 

aplicação de uma versão breve do teste gustatório global, focando apenas na 

habilidade de identificação das quatro modalidades básicas do paladar. Portanto, 

nós não avaliamos o limiar de detecção para cada sensação gustatória, que 

poderia ser mais sensível na detecção de alterações do paladar. Além disso, nós 

não avaliamos a detecção do umami. Terceiro, apesar do teste gustatório global 

avaliar a percepção global do paladar de cada indivíduo, ele pode subestimar o 

prejuízo provocado pela radiação em regiões específicas da língua. Finalmente, 

devido à gravidade da doença e à morbidade do tratamento, muitos pacientes 

não completaram o estudo devido a morte, desistência do tratamento 

radioterápico ou indisposição para repetir os testes.  
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7 CONCLUSÃO 

Nosso estudo indica que pacientes submetidos à radioterapia em cabeça 

e pescoço sofrem uma perda acentuada do paladar 1 mês após a radioterapia. 

O prejuízo na gustação não ocorre apenas quando a língua é diretamente 

irradiada, mas também quando o campo de irradiação não está focado na 

cavidade oral. Alguns pacientes apresentam distúrbios qualitativos da gustação, 

independentemente de terem sido irradiados direta ou indiretamente na cavidade 

oral. As células responsáveis pela detecção dos sabores amargo, doce e azedo 

foram mais afetadas pela radioterapia. A diminuição do fluxo salivar causado 

pela radioterapia não parece ser a base das mudanças gustatórias ocorridas 

após a irradiação.  
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ANEXOS 

Critérios para inclusão no estudo – Todas as questões devem ser respondidas, mas não poderá 

participar do estudo se alguma resposta obtida estiver em destaque. 

1. O paciente possui algum distúrbio do paladar? SIM NÃO NS/NR 

2. O paciente é capaz de sentir o gosto das coisas? SIM NÃO NS/NR 

3. 

Sofria de alguma destas doenças? SIM NÃO NS/NR 

a) Parkinson SIM NÃO NS/NR 

b) Alzheimer SIM NÃO NS/NR 

c) Esclerose Múltipla SIM NÃO NS/NR 

d) Epilepsia SIM NÃO NS/NR 

e) Esquizofrenia SIM NÃO NS/NR 

4. 
Tomava algum remédio para doença psiquiátrica? Exceto 

depressão. 
SIM NÃO NS/NR 

5. Já realizou quimioterapia para outros tipos de câncer? SIM NÃO NS/NR 

6. Já realizou radioterapia em cabeça ou pescoço? SIM NÃO NS/NR 

7. Já fez cirurgia na língua? SIM NÃO NS/NR 

8.  Faz uso de sonda nasogástrica ou de gastrostomia? SIM NÃO NS/NR 

OBSERVAÇÕES: 
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1ª ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR: DATA: _____/_____/________ 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:  _____/_____/________ Idade: ____ ____ anos 

Sexo: 1 -  Masculino 2 – Feminino 

Endereço atual: 
Rua/Av/Al:__________________________________________________________________________________Nº 

______________ 
Bairro: ________________________________________________________ Região: ________________________________ 

Telefone para contato: Fixo: ( __ __ ) __ __ __ __ - __ __ __ __        Celular: ( __ __ ) __ __ __ __ - __ __ __ __ 

1 Grupo étnico: 
1. 

branco 

2. 

negro 
3. pardo 

4. 

amar

elo 

5. 

índio 
9. NS/NR 

2 Ocupação:  

DADOS SOBRE O TUMOR 

3 Tipo histológico: Localização:  Estadio(TNM):  

4 Protocolo:  ( ) Radioterapia com QT concomitante        ( ) RT exclusiva  

5 Data início RT: Data início QT:  

PLANEJAMENTO RADIOTERÁPICO 

6 

Dose total:  Dose máxima: Dose média:  Dose mínima: 

Técnica radioterápica:    Técnica radioterápica:    

( ) Cobalto      ( ) AL linear 

 

Número de sessões:  Gy/dia:  

 Quimioterapia:  ( ) sim   ( ) não Quimioterápicos concomitantes: 

DADOS CLÍNICOS 

7 Antecedentes patológicos:   

8 Tabagismo:  (0) Não (1) Sim (9) NS/NR Carga:  

9 Ex-tabagista (0) Não (1) Sim (9) NS/NR Carga: 

ANAMNESE  

10 

Houve relato de algum gosto na ausência de qualquer estímulo, ou seja, sem ter ingerido nenhum alimento ou bebida? 

Se sim, descreva. 

R: 

11 
Houve relato de que as coisas têm gostos diferentes do que o paciente estava habituado? Explique. 

 R: 

12 O paciente relatou sentir a boca ou a língua secas o tempo todo?  (0) Não (1) Sim 
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