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Resumo 

 

 

Gonçalves M. Prevalência e caracterização do trismo em pacientes 

tratados por câncer de cabeça e pescoço. [Dissertação] São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introdução: O câncer de cabeça e pescoço acomete diversas estruturas do 

trato aerodigestivo superior e seu tratamento pode ser multimodal ou exclusivo 

envolvendo cirurgia (CR), radioterapia (RDT) e quimioterapia (QT). O câncer 

assim como seu tratamento pode levar a diversas alterações funcionais, entre 

elas a limitação na abertura da boca, o trismo. Esta complicação geralmente 

afeta hábitos de vida diária, como alimentação e higiene oral. Assim, pode 

haver significativo impacto na qualidade de vida. Objetivos: Avaliar pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço submetidos a tratamento cirúrgico e/ou 

radioquimioterápico quanto à presença de trismo, identificar a prevalência de 

trismo e características comuns para o seu desenvolvimento nestes pacientes, 

além do seu impacto na qualidade de vida. Material e Método: Estudo 

descritivo que avaliou pacientes do A.C. Camargo Cancer Center, tratados por 

câncer de cabeça e pescoço. A avaliação foi composta de anamnese, medida 

de máxima abertura vertical (MAV) bucal com um paquímetro, avaliação da dor 

pela Escala Visual Analógica (EVA) e avaliação da qualidade de vida pelo 

questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington. Foram 

incluídos no estudo 313 participantes entre 19 e 89 anos, de ambos os sexos, 

diagnosticados e tratados por câncer de boca, orofaringe, seios paranasais ou 

nasofaringe. Foram excluídos aqueles que apresentavam recidivas ou 



 

 

comorbidades não controladas. Resultados: A prevalência do trismo na 

amostra estudada foi de 30%. O maior número de indivíduos com trismo esteve 

presente nos grupos que apresentavam tumores em estádio clínico mais 

avançado (T3, 37%; T4, 55%) que realizaram tratamento curativo combinado 

(CR+RDT+QT, 43%; CR+RDT, 39%; RDT+QT, 39%), e que necessitaram de 

sonda de alimentação enteral por mais tempo (Com trismo, Média = 71 dias; 

Sem trismo, Média = 44 dias). Estes dados foram significativos na análise 

multivariada. O trismo não apresentou relação significativa com a idade 

(p=0,26) ou gênero (p=0,13) dos indivíduos, localização do tumor (p=0,139), 

dose total (p=0,92) e modalidade da RDT (p=0,078). A necessidade de 

realização de reconstrução cirúrgica (p=0,0032) e a realização de fisioterapia 

para tratamento do trismo (p=0,0394) foram variáveis que também 

apresentaram significativa relação com o trismo. Pacientes que apresentaram 

trismo tinham significativamente pior qualidade de vida.  Conclusão: Fatores 

relacionados ao tumor, assim como seu tratamento apresentaram papel 

significativo no desenvolvimento do trismo. Esta é uma complicação que afeta 

quase 1/3 dos pacientes tratados por câncer de cabeça e pescoço e 

compromete signficativamente a qualidade de vida.  

 

Descritores: trismo, neoplasias de cabeça e pescoço, terapêutica, avaliação, 

trismo/complicações, radioterapia, qualidade de vida.  



 

 

Summary 

 

 

Gonçalves M. Prevalence and characterization of trismus in patients 

treated for head and neck cancer. [dissertation] São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 

 

Introduction: Head and neck cancer (HNC) affects several structures the upper 

aerodigestive tract and its treatment can be uni or multimodal. It may involve 

surgery (S), radiotherapy (RT) and chemotherapy (CT). Cancer and its 

treatment can lead to several functional changes, including limitation of mouth 

opening, diagnosed as trismus. This complication usually affects daily living 

habits, such as food intake and oral hygiene. Thus, there may be a significant 

impact on quality of life. Purpose: To evaluate patients with HNC who 

underwent surgery and / or chemoradiotherapy for the presence of trismus, 

indentify characteristics associated with this complication and its impact on 

quality of life. Materials and Methods: This is a descriptive study assessing 

trismus in HNC patients treated at A. C. Camargo Cancer Center. The 

evaluations consisted of an interview, measurement of mouth opening with a 

caliper, pain assessment by visual analogue scale (VAS) and quality of life 

evaluation with the University of Washington Quality of Life Questionnaire. The 

study included 313 participants aged 19-89 years, of both genders, diagnosed 

and treated for cancer of the mouth, oropharynx, paranasal sinuses or 

nasopharynx. Patients who had relapses or uncontrolled comorbidities were not 

considered eligible for the study. Results: The prevalence of trismus in the 



 

 

sample was 30%. Trismus was more frequent in the groups that had more 

advanced clinical stage (37%, T3; 55%, T4), who underwent combined curative 

treatment (S + RT + CT, 43%; S + RT, 39%; RT + CT, 39%), and those who 

required enteral feeding tube for longer periods (with trismus, Mean = 71 days;  

No trismus, Mean = 44 days). These data were confirmed by multivariate 

analysis. No relationship was found between the presence of trismus and age 

(p = 0.26) or gender (p = 0.13), tumor location (p = 0.139), total dose (p = 0.92) 

and modality of RT (p = 0.078). The presence of trismus was correlated with 

surgical reconstruction (p = 0.0032) and physical therapy to treat trismus (p = 

0.0394). Patients with trismus had significantly worse quality of life (UW 

composite scores) (p=0.021). Conclusion: Factors related to the tumor, as well 

as their treatment had a significant role in the development of trismus. This 

sequelae occurs in one third of the treated head and neck cancer patients and 

significantly impact quality of life. 

 

Descriptors: trismus, head and neck neoplasms, therapeutics, evaluation, 

trismus/complications, radiotherapy, quality of life. 



 

 

Normalização adotada 

 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no 

momento desta publicação: 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias . 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 



 

 

Sumário 

 

Lista de siglas e abreviaturas 

Lista de tabelas e quadros 

Lista de figuras 

Resumo 

Summary 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 1 

1.1 Câncer de Cabeça e Pescoço ............................................................... 1 

1.2 Tratamento cirúrgico .............................................................................. 4 

1.2.1 Complicações e sequelas cirúrgicas ...................................................... 4 

1.3 Radioterapia .......................................................................................... 6 

1.3.1 Complicações da radioterapia ............................................................... 7 

1.4 Sistema Estomatognático ...................................................................... 10 

1.4.1 Biomecânica da Articulação Temporomandibular .................................. 12 

1.5 Trismo .................................................................................................... 15 

1.5.1 Avaliação de pacientes com trismo ....................................................... 19 

 

2 OBJETIVOS .......................................................................................... 23 

2.1 Objetivo primário .................................................................................... 23 

2.2 Objetivo secundário ............................................................................... 23 

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS .................................................................. 24 

3.1 Desenho do estudo ................................................................................ 24 

3.1.1 Local do estudo ..................................................................................... 24 

3.1.2 Critérios de elegibilidade ........................................................................ 24 

3.2  Metodologia ........................................................................................... 25 

3.2.1 Proposta de avaliação físico-funcional................................................... 26 

3.2.2 Avaliação da qualidade de vida ............................................................. 28 

3.2.3 Avaliação do risco cirúrgico para o desenvolvimento do trismo ............. 28 

3.3 Análise estatística .................................................................................. 29 

 



 

 

4 RESULTADOS ...................................................................................... 32 

4.1 Trismo .................................................................................................... 34 

4.1.1 Cirurgia .................................................................................................. 39 

4.1.2 Radioterapia .......................................................................................... 42 

4.1.3 Quimioterapia ........................................................................................ 44 

4.1.4 Sonda de alimentação ........................................................................... 45 

4.1.5 Qualidade de vida .................................................................................. 47 

4.1.6 Fisioterapia ............................................................................................ 50 

4.2 Análise Múltipla ...................................................................................... 50 

4.2.1 Recursive Partitioning Analysis (RPA) ................................................... 53 

4.2.2 Nomograma ........................................................................................... 55 

 

5 DISCUSSÃO ......................................................................................... 57 

5.1 Considerações finais.............................................................................. 68 

 

6 CONCLUSÃO ........................................................................................ 70 

 

 ANEXOS 

Anexo A Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital do 

Câncer A.C. Camargo 

Anexo B Questionário de qualidade de vida da Universidade de 

Washington 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

APÊNDICES 

Apêndice 1 Termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa 

Apêndice 2 Ficha de avaliação 

Apêndice 3 Artigo submetido à revista Head and Neck Journal 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Trismo pode ser genericamente definido como limitação na abertura da 

boca. Sua presença em oncologia é relacionada como uma complicação da 

evolução do tumor ou de seu tratamento em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço. Embora a literatura científica apresente grande variedade de estudos, 

a falta de uniformidade e qualidade dos trabalhos deixam ainda muitos pontos 

a se esclarecer. 

A limitação na abertura da boca que pode ocorrer de forma aguda ou 

tardia, muitas vezes não é avaliada na rotina dos consultórios e hospitais, e 

dificilmente será a queixa principal dos pacientes. No entanto, quando instalada 

pode levar a sérias dificuldades funcionais e alterar de forma significativa a 

qualidade de vida dos indivíduos.  

Com o aumento da sobrevida de pacientes com câncer cabeça e 

pescoço, é cada vez maior o interesse na prevenção e controle de 

complicações e sequelas decorrentes do tumor e de seu tratamento. Tendo em 

vista a não uniformidade nas abordagens e pouca evidência de sucesso no 

tratamento do trismo, torna-se importante avaliar e identificar fatores de risco 

relacionados ao desenvolvimento do trismo para propor adequadas formas de 

prevenção e tratamento.  

 

1.1 CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 
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O câncer de cabeça e pescoço (CP) inclui tumores malignos de uma 

variedade de sítios não só no trato aerodigestivo superior, podendo acometer 

as fossas nasais, seios paranasais, cavidade oral, nasofaringe, orofaringe, 

hipofaringe, laringe e esôfago cervical, glândulas salivares, tireóide, 

paratireóides, órbita, base de crânio, ossos e partes moles (RAGIN et al. 2007). 

Dentro da classificação de câncer de CP, o câncer de cavidade oral 

compreende tumores localizados em gengivas inferior e superior, mucosa jugal, 

palato duro, 2/3 anteriores da língua (principalmente as margens), assoalho da 

boca, e área retromolar. Segundo DA SILVA, PAULINELLI e MEIRA (2004), o 

câncer bucal representa quase metade dos cânceres de cabeça e pescoço. O 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou na edição da Estimativa 2014: 

Incidência de Câncer no Brasil que o câncer de cavidade oral ocupa o 4º lugar 

entre os tipos de câncer mais incidentes no sexo masculino na região sudeste 

e nordeste do Brasil (Ministério da Saúde 2014).  

O estadiamento dos tumores de cabeça e pescoço é clínico, baseado na 

inspeção, palpação e endoscopia (PELLIZZON e GUIMARÃES 2008). O 

prognóstico depende fundamentalmente da área comprometida e do 

estadiamento do sistema Classificação de Tumores Malignos (TNM) (SOBIN e 

WITTEKIND 2004) apresentado no Quadro 1. 

O tratamento do câncer de cabeça e pescoço pode ser composto de 

cirurgia radical (CR) com ou sem reconstrução, radioterapia (RDT) e 

quimioterapia (QT) ou qualquer combinação destas modalidades de tratamento 

(WESTIN e STALFORS 2008). A escolha do tratamento é baseada no objetivo 

de cura e de um melhor resultado cosmético e funcional (PELLIZZON e 

GUIMARÃES 2008). 
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Quadro 1 - Estadiamento das neoplasias de lábio e cavidade oral 

através do sistema TNM (UICC/AJCC) 

 
Tumor Primário (T) 

Tx Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Não há evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão 

T2 Tumor com mais de 2 cm e até 4 cm em sua maior dimensão 

T3 Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão 

T4a (Lábio) Tumor que invade estruturas adjacentes: cortical óssea, nervo alveolar 

inferior, assoalho da boca, ou pele da face (queixo ou nariz) 

T4a (Cavidade 

Oral) 

Tumor que invade estruturas adjacentes: cortical óssea, músculos 

profundos/extrínsecos da língua (genioglosso, hioglosso, palatoglosso e 

estiloglosso), seios maxilares ou pele da face 

T4b (Lábio e 

cavidade oral) 

Tumor que invade o espaço mastigador, lâminas pterigóides ou base do 

crânio ou envolve artéria carótida interna 

Linfonodos Regionais (N) 

Nx Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3 cm ou menos em 

sua maior dimensão 

N2a Metástase em um único linfonodo homolateral, com mais de 3 cm e até 

6 cm em sua maior dimensão 

N2b Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com 

mais de 6 cm em sua maior dimensão 

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles com 

mais de 6 cm em sua maior dimensão 

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua maior dimensão 

Metástase à Distância (M) 

Mx A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 

FONTE: adaptado de Ministério da Saúde (2004) 
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1.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 

O tratamento mais empregado para o câncer de cabeça e pescoço 

compreende a cirurgia e a radioterapia. O tratamento cirúrgico permanece 

como o tratamento principal para o câncer de cavidade oral, pois a radioterapia 

radical é associada com importantes efeitos colaterais locais e baixas taxas de 

controle local da doença (KALAVREZOS e BHANDARI 2010). Segundo SHAH 

e GIL (2009), a cirurgia é a modalidade melhor estabelecida de tratamento 

inicial definitivo para a maioria dos cânceres de boca, sendo o método mais 

aceito de tratamento há mais de um século.  

Os principais fatores que influenciam a escolha de uma abordagem 

cirúrgica em particular para os tumores primários da cavidade oral são o 

tamanho do tumor primário, sua profundidade de infiltração, o local do tumor 

primário (anterior versus posterior), e a proximidade do tumor da mandíbula ou 

maxila (SHAH e GIL 2009). 

Quando o tumor está próximo ou envolve a mandíbula, o procedimento 

cirúrgico precisará abordá-la, e em muitos casos, pode ser necessária uma 

reconstrução com transplante microvascular para restaurar a mastigação e o 

contorno facial (EPSTEIN et al. 2012). Além disso, é preciso considerar que 

cirurgias mais extensas impõem maiores níveis de disfunções (LIST e BILIR 

2004). 

 

1.2.1 Complicações e sequelas cirúrgicas 

As complicações cirúrgicas podem ser diversas dependendo da 

localização do câncer e do procedimento cirúrgico. As sequelas, que são as 
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consequências decorrentes do tratamento ou da doença que se manifestam 

como um novo sintoma não existente previamente, também devem ser 

consideradas sobre o mesmo contexto. 

Outro fator importante frequentemente envolvido na cirurgia para 

tratamento do câncer de cavidade oral e orofaringe são as técnicas de 

reconstrução, que se relacionam ao comprometimento funcional nestes 

pacientes. Ressecções muito extensas requerem reconstrução imediata para 

melhora da capacidade funcional e cosmética, e podem ser realizadas por meio 

de enxertos, retalhos locais, regionais ou transplantes microcirúrgicos. O 

objetivo das cirurgias oncológicas é a erradicação da doença com preservação 

da função do paciente (CARPER, FLEISHMAN e MCGUIRE, 2003). 

As complicações e sequelas das cirurgias de cavidade oral e orofaringe 

podem estar relacionadas à lesão nervosa, interferência no suprimento 

sanguíneo e linfático, ou decorrente de fatores inerentes do próprio paciente 

(tabagismo, etilismo, distúrbios cardiorespiratórios e nutricionais) (MAGRIM e 

KOWALSKI 2003). Em um estudo envolvendo 112 indivíduos com câncer de 

lábio, boca e laringe, entre outros, observou-se 45,5% de complicações pós-

operatórias, sendo 27% necrose ou deiscências de retalhos, 20% infecção de 

ferida operatória, 7% fístulas, 4,5% infecção pulmonar e 3% complicações 

cardiovasculares (OLIVEIRA et al.1994). 

A broncoaspiração, alterações na respiração, edema e linfedema, 

trombose venosa profunda (TVP), infecções, paresia e paralisia, aderência 

cicatricial, dor e limitação de amplitude de movimento (ADM) são algumas das 

complicações cirúrgicas em que a fisioterapia pode atuar. MAGGI, 

DALL’ANESE e SCHULTZ (2008) mostraram como a interação de diversos 
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eventos pós-operatórios pode levar a estas alterações, devido ao edema, 

fibrose, obliteração de vasos, comprometimento da vascularização, alteração 

da eficácia da contração muscular, diminuição da elasticidade tecidual, 

aderência cicatricial e dor. 

ALVES et al. (2010) relatam que a alteração em um dos constituintes 

articulares e musculares da articulação temporomandibular (ATM) predispõe ao 

aparecimento das disfunções craniomandibulares (DCM), caracterizadas por 

vários sinais e sintomas, que incluem dores faciais, limitação dos movimentos 

mandibulares, ruídos articulares, cefaléia e dor na região cervical. Assim, a 

cirurgia para tratamento do câncer de cavidade oral e ororfaringe pode levar ao 

trismo por restrição da mobilidade articular bucal, já que muitos dos pacientes 

não podem alimentar-se oralmente ou realizar movimentos com grandes 

amplitudes devido à cicatrização regional, e também pela dor desenvolvida no 

pós-operatório (PO). 

Finalmente, a mandíbula promove suporte para uma série de estruturas, 

inclusive músculos da mastigação, o que reflete sua importância funcional. 

Assim, alterações de seus aspectos funcionais podem contribuir para 

comprometimento de vias aéreas, nutrição e comunicação. Da mesma forma, 

quando mais de 50% da língua é comprometida, a deglutição e a fala também 

sofrerão alterações significativas (DELACURE 2003). 

 

1.3 RADIOTERAPIA 

 

A radioterapia tem um importante papel no manejo do câncer de cabeça 

e pescoço, e a dose de radiação necessária para o tratamento do câncer é 
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baseada na localização, estadiamento e tipo de malignidade e se a radioterapia 

será exclusiva ou em combinação com outro método terapêutico (VISSINK et 

al. 2003a).  

A quimioterapia melhora as taxas de sobrevivência de indivíduos 

tratados de forma curativa para carcinomas de células escamosas de cavidade 

oral, principalmente se realizada concomitantemente à radioterapia (PIGNON 

et al. 2009). Assim, há um crescente interesse no emprego da associação da 

quimioterapia à radioterapia, sendo a primeira com finalidade potencializadora 

da ação da segunda (PELLIZZON e GUIMARÃES 2008). A adição de 

quimioterapia, no entanto, pode levar a aumento no risco de complicações 

locais agudas e tardias (BENSADOUN et al. 2001). MACHTAY et al. (2008), 

observou a toxicidade tardia severa em 43% dos casos após 

quimioradioterapia em câncer localmente avançado de CP. 

Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tratados com finalidade 

curativa, geralmente recebem doses entre 50 a 70 Grays (Gy), em protocolos 

de 5 a 7 semanas, uma vez ao dia, cinco dias na semana, sendo 2 Gy por dia 

(CACCELLI e RAPOPORT 2008). 

 

1.3.1 Complicações da radioterapia 

Nos anos mais recentes, a radioterapia tem obtido melhores resultados 

com as novas e mais sofisticadas opções de tratamento. Assim, com um 

aumento na taxa de sobrevida, as alterações nos tecidos normais decorrentes 

do tratamento tornam-se foco de pesquisas e objetivos terapêuticos.  

Os tecidos do corpo humano podem responder de diferentes formas à 

radiação dependendo da interação dos danos em suas diferentes células. As 
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células parenquimatosas são células funcionais presentes nos tecidos em 

diferentes estágios de proliferação. Nos músculos, a renovação deste tipo 

celular é lenta, observando-se um menor grau de radiosensibilidade em relação 

aos outros tecidos conjuntivos e vasculares. A radiosensibilidade indica o 

quanto tal célula é suscetível ao dano causado pela radiação. Assim, 

fibroblastos e células de tecidos glandulares são mais resistentes a danos da 

radiação do que células musculares e neurônios, por exemplo. E quando a 

dose é alta demais, pode haver uma depleção elevada de células atuantes, 

influenciando no funcionamento do órgão (LEHNERT, 1999). 

Portanto, há reações típicas da radiação ionizante em diferentes tecidos 

normais. Radioterapia na região de cabeça e pescoço pode causar 

complicações na cavidade oral, afetando glândulas salivares, mucosa oral, 

dentição, ossos, músculos mastigatórios e ATM. De maneira geral, o fator de 

maior relevância na limitação da dose aplicada é a tolerância dos tecidos 

normais adjacentes. 

A radioterapia em ossos do esqueleto maduro pode resultar em 

osteorradionecrose, por danos na função dos osteoblastos, resultando em 

diminuição na produção da matriz óssea, manifestada radiologicamente por 

osteopenia, e potencialmente aumentando os riscos de fraturas patológicas. 

Como a mandíbula está amplamente exposta nos campos de irradiação 

utilizados para tratamento de tumores de cabeça e pescoço, os efeitos são 

detectados em um elevado número de pacientes (MITCHELL e LOGAN 1998).  

A mucosa oral pode ser afetada pela radioterapia mostrando ulcerações 

causadas por danos em células epiteliais com desnudação e subsequente 
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formação de pseudomembranas compostas de células inflamatórias, exudato 

instersticial, fibrina e restos celulares (CABRERA, YOO e BRIZEL 2013). 

A fibrose decorrente da radioterapia é uma sequela tardia que se inicia 

no estroma com uma fibrose progressiva (exsudato fibrinoso intersticial torna o 

revestimento de estroma rígido) que tardiamente apresenta perda da 

elasticidade e pode ser acompanhado por fibrose da derme e do tecido 

subcutâneo (O’SULLIVAN e LEVIN 2003). 

Segundo estudos de COX, STETZ e PAJAK (1995), as alterações nas 

articulações decorrentes da irradiação podem variar desde pequena até severa 

rigidez articular associada a dor, necrose e completa ausência de mobilidade. 

Apesar de controverso, trismo é geralmente definido como limitação da 

abertura de boca que impede amplitude maior que 35mm (DIJKSTRA, 

HUISMAN e ROODENBURG, 2006). 

As reações adversas da radioterapia dependem do volume, do local 

irradiado, da dose total, do fracionamento, da idade, condições clínicas do 

paciente e tratamentos associados (CHUA et al. 2001; CACCELLI e 

RAPOPORT 2008). Estas complicações podem ser agudas quando ocorrem 

até 90 dias do início da RDT, ou tardias quando notadas após 90 dias (TROTTI 

2000). 

Assim, são relacionadas como complicações iniciais da radioterapia a 

mucosite, perda de paladar, xerostomia e cáries por radiação. Complicações 

como xerostomia, cáries, trismo e osteoradionecrose podem ocorrer também 

mais tardiamente. Todas possuem grande impacto na qualidade de vida, mas 

muitas vezes podem ser controladas com apropriada prevenção e tratamento, 
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por uma equipe multidisciplinar com profissionais da saúde, além da educação 

destes pacientes (KIELBASSA et al. 2006). 

O trismo é uma complicação da radioterapia associada à grande 

morbidade possuindo implicações para saúde devido às múltiplas dificuldades 

que causa na mastigação, fala e higiene oral (DIJKSTRA, KALK e 

ROODENBURG, 2004).  

 

1.4 SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO  

 

O sistema estomatognático é composto por ossos, dentes, articulação 

temporomandibular, músculos, sistema vascular e nervoso. Este conjunto será 

responsável pela motricidade e funcionalidade orofacial. 

A articulação temporomandibular (Figura 1) é uma área de conexão 

craniomandibular, formada pelo côndilo mandibular que se ajusta a fossa 

mandibular do osso temporal, sendo que entre estes há o disco articular que 

permite os movimentos complexos desta articulação (OKESON 2008). 
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Fonte: Adaptado de OKESON (2008) 

Legenda: DA – disco articular; FM – fossa mandibular; PC – processo condilar; PLI – 

músculo pterigóideo lateral inferior; PLS - músculo pterigóideo lateral superior; TR – tecidos 

retrodiscais 

Figura 1 – ATM – Vista lateral intra-articular 

 

O disco articular é formado por tecido conjuntivo fibroso e denso 

desprovido de vasos sanguíneos ou fibras nervosas. O disco é unido por trás a 

uma região de tecido conjuntivo frouxo (tecido retrodiscal) vascularizado e 

inervado, por cima é limitado por uma lâmina de tecido conjuntivo que contém 

muitas fibras elásticas (lâmina retrodiscal superior), e inferiormente possui a 

lâmina retrodiscal inferior basicamente formada de colágeno e fibras não 

elásticas. Já as inserções superiores e inferiores da região anterior do disco se 

realizam no ligamento capsular formadas por fibras colágenas, a frente destas 

inserções do ligamento capsular, o disco é unido por fibras tendinosas ao 

músculo pterigóideo lateral superior (OKESON 2008).  
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No compartimento superior da articulação (disco-temporal) ocorre 

deslizamento e maior fricção, já no compartimento inferior (disco-mandibular) 

ocorre rotação estando o disco firmemente fixo ao côndilo (BEVILAQUA-

GROSSI 2005). 

A mandíbula possui ainda ligamentos e inserções de músculos que 

protegem, limitam, auxiliam ou atuam nos movimentos mandibulares. Entre os 

músculos da mastigação estão o temporal, masseter, pterigóideos medial e 

lateral, infra-hióideos e supra-hióideos.  

A inervação motora e sensitiva da ATM é realizada pelo nervo trigêmio. 

A inervação aferente depende de ramos do nervo mandibular e a maior parte 

da inervação eferente provem do nervo aurículo-temporal, além destes há 

ainda os nervos massetérico e temporal profundo (OKESON 2008). 

 

1.4.1 Biomecânica da Articulação Temporomandibular 

A abertura da boca envolve dois movimentos, inicialmente há rotação da 

cabeça da mandíbula sobre o disco, e posteriormente, um movimento de 

translação, ou deslizamento do disco e da cabeça da mandíbula para frente e 

para baixo sobre o tubérculo articular. No final da abertura da boca, os tecidos 

retordiscais serão distendidos, enquanto a força do músculo pterigóide lateral 

move o disco articular e o côndilo mandibular para fora do espaço articular. A 

elevação da mandíbula é a ação contrária e estes movimentos ocorrem no 

plano sagital (LIPPERT 2003). Estes movimentos podem ser observados 

internamente à ATM na figura que segue (Figura 2). 



13 

 

 

 

FONTE: Adaptado de OKESON (2008) 

Figura 2 – Movimento funcional normal do côndilo e disco articular em toda 

amplitude da abertura da boca 

 

A protrusão e retração envolvem movimento anterior e posterior, 

respectivamente, no plano horizontal, não havendo rotação, a cabeça da 

mandíbula e o disco articular movem-se como uma unidade contra a fossa 

articular do temporal. E o desvio lateral ocorre também no plano horizontal e 

envolve o processo condilar girando na fossa articular enquanto o contralateral 

desliza para frente, assim, quando a mandíbula move-se para esquerda, o 

processo condilar esquerdo gira em torno de um eixo vertical, enquanto o 

processo condilar da direita irá deslizar para frente (LIPPERT 2003). 

A posição normal de repouso da mandíbula na posição ereta é com os 

lábios fechados e os dentes afastados por alguns milímetros, isto é mantido por 

baixos níveis de atividade dos músculos temporais. A redução desta atividade 

e a força da gravidade são suficientes para fazer a boca abrir, no entanto, a 
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abertura rápida ou contra resistência é efetuada por parte do músculo 

pterigóideo lateral, pelo músculo digástrico, e pelos músculos supra-hióideos e 

infra-hióideos. Três músculos potentes atuam no fechamento da mandíbula, o 

músculo temporal, o músculo masseter e o músculo pterigóideo medial (SMITH 

et al. 1997).  

Os músculos supra-hióideos e infra-hiódeos agem como potentes 

flexores da cabeça e da coluna cervical. O miloiódeo e ventre anterior do 

digástrico unem a mandíbula ao osso hioide. Assim, movimentos no pescoço 

têm repercussão na face e cabeça. Já a contração simultânea dos músculos 

infra-hióideos provoca descida da mandíbula, que embora bloqueada contra a 

maxila pela contração dos músculos mastigatórios, provoca a flexão da cabeça 

sobre a coluna cervical, todos desempenhando papel primordial na estática da 

coluna cervical (KAPANDJI 2000). 

Outro fato importante a ser considerado é que os músculos do pescoço 

contêm alta proporção de fibras aferentes (80%), em comparação com outros 

músculos estriados (50%). Isto explica como a sobrecarga de estímulos que 

chegam nessa região proveniente do sistema nervoso central (SNC), 

principalmente durante estados de ansiedade, afeta os músculos que podem 

reagir através de hiperatividade e espasmos causando uma variedade de 

sintomas, não somente no pescoço, mas também na face e na cabeça. 

Movimentos mandibulares, como a mastigação, estão associados com a 

atividade estática dos músculos profundos da coluna cervical superior, e a 

disfunção em uma das regiões (cervical ou ATM) está diretamente relacionada 

com o prejuízo da função de outra região (BEVILAQUA-GROSSI 2005).  
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1.5 TRISMO 

 

BEEKHUIS e HARRINGTON (1965) consideraram que:  

“The word ‘trismus’ from the Greek ‘trismos’ meaning gnashing, is 

defined as ‘lock jaw’, a tetanic spasm condition of the jaw muscles, 

causing them to be rigidly closed. In general medical usage and in the 

literature, however, the term usually includes all conditions where 

there is inability to open the mouth adequately.”  

O termo trismo é utilizado em grande variedade de estudos que remetem 

a dificuldade na abertura da boca (Figura 3) em pacientes diagnosticados e 

tratados por câncer em diversas regiões do trato aerodigestivo superior como 

cavidade oral, nasofaringe, orofaringe, laringe, entre outros. Os estudos foram 

realizados tempos após definição descrita acima e publicados em revistas 

importantes nas diversas áreas (ICHIMURA e TANAKA, 1993; DIJKSTRA, 

KALK e ROODENBURG, 2004; TEGUH et al. 2008; JOHNSON et al. 2010; 

JEREMIC et al. 2011; LEE et al. 2012). 
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NOTA: A - paciente sem trismo; B - paciente com trismo. 

Figura 3 – Avaliação da abertura da boca com paquímetro 

 

Em um estudo transversal, DIJKSTRA, HUISMAN e ROODENBURG 

(2006) consideraram 35mm ou menos como critério para ser considerado 

trismo, baseado na extensão da restrição na abertura da boca e na função 

mandibular relatada pelos pacientes. Antes da atribuição deste critério, 

DIJKSTRA, KALK e ROODENBURG (2004), em uma revisão sistemática da 

literatura, encontraram grande variedade na prevalência do trismo, e 

justificaram esta diversidade à falta de uniformidade de critérios de avaliação 

do trismo e ao desenho dos estudos retrospectivos. Em 12 estudos, 9 

diferentes critérios para o trismo foram encontrados. VISSINK et al. (2003a) 

também relataram que a frequência e gravidade do trismo são imprevisíveis. 

Ao realizar uma análise dos estudos envolvendo trismo em pacientes 

tratados por câncer de cabeça e pescoço também encontramos abundância de 

A B 
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prevalências desta complicação e também de critérios utilizados para 

classificação, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Estudos que observaram prevalência de trismo em 
pacientes tratados por câncer de cabeça e pescoço 

 

ANO AUTOR PREVALÊNCIA 
PARÂMETRO 

UTILIZADO 

1993 Ichimura e Tanaka 10% Não descrito 

1998 De Crevoisier et al.  30% RTOG 

2004 Dijkstra, Kalk e 

Roodenburg 

18% Revisão sistemática 

2008 Teguh et al. 20% EORTC-C30, EORTC 

QLQ-H&N35 

2008 Kent et al. 45% < 35 mm dentados / 

<40 mm não dentados 

2009 Gomez et al. 17% RTOG  

2010 Ingle et al. 15% ≤ 35 mm 

2010 Weber et al. 50% < 36 mm – Therabite® 

2010 Bensadoun et al. 25,4% RDT convencional / 

5% IMRT 

Revisão sistemática 

2010 Johnson et al. 42% ≤ 35 mm - régua 

2011 Jeremic et al. 45,7% a 91,4% MFIQ, HMDI 

2011 Scott et al. 30% pré-PO / 65% PO / 

54% 6 meses de follow-up 

≤ 35 mm – Willis bite 

gauge 

2011 Ahlberg et al. 57% Self-report 

2011 Jager-Wittenaar et al. 19,8% ≤ 35 mm - paquímetro 

2012 Lee et al. 71 a 79%  ≤ 35 mm – Therabite® 

2012 Tuan et al. 6% RTOG  

2012 Dean et al. 6 a 14% < 2 cm 

2013 Kekatpure et al. 8,3% < 3,5 cm 

2013 Van der Molen et al. 6% ≤ 35 mm 

Legenda: Late Radiation Morbidity Scoring Criteria (RTOG); European Organization for Re-

search and Treatment of Cancer (EORTC)-Core QualityofLife Questionnaire (C30), EORTC-

Head and Neck cancer Module (QLQ-H&N35); Mandibular Function Impairment Questionnaire 

(MFIQ); Helkimo Masticatory Dysfunction Index (HMDI) 

 

As causas que podem resultar em inabilidade na abertura da boca são 

diversas: anquilose óssea (traumática ou inflamatória), acometimento do tecido 

mole (por fibrose ou neoplasia), do sistema nervoso periférico (nervo 
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mandibular) ou central (tétano) (BEEKHUIS e HARRINGTON, 1965). Portanto, 

fatores relacionados ao câncer na cavidade oral, orofaringe e nasofaringe, 

assim como seu tratamento podem levar ao trismo. 

A presença do tumor primário pode ser uma causa desta limitação por 

invasão da fossa infratemporal e áreas adjacentes (BEEKHUIS e 

HARRINGTON, 1965), o tumor pode invadir a musculatura mastigatória ou o 

ramo da mandíbula ou pode induzir espasmo reflexo dos músculos (ICHIMURA 

e TANAKA 1993) causando trismo. SCOTT et al. (2010) mostraram que 30% 

dos indivíduos de sua amostra apresentavam trismo antes do tratamento 

oncológico, e LEE et al. (2012) apresentaram uma incidência de 47%. Os 

estudos continham amostras de 63 e 87 indivíduos, respectivamente.  

No trismo que surge após o tratamento do câncer, as causas podem ser 

variadas, resultante da fibrose pela radioterapia e da ressecção óssea ou 

muscular decorrente do procedimento cirúrgico, por remoção de estruturas ou 

fibrose cicatricial (ICHIMURA e TANAKA 1993). Em uma revisão sistemática, 

VISSINK et al. (2003a) relataram que o trismo é atribuído a cicatriz e fibrose 

muscular em resposta a danos causados pela radiação, assim como pela 

fibrose de ligamentos ao redor da ATM e cicatriz em rafe pterigóide-mandibular. 

Outra revisão de BENSADOUN et al. (2010) confirma que o trismo decorrente 

da radioterapia parece estar relacionado à lesão e fibrose dos músculos 

mastigatórios, com uma proliferação de fibroblastos como um importante 

evento inicial, sendo que associa-se a isso um tecido cicatricial devido a 

radioterapia ou cirurgia, lesão nervosa, além da hipomobilidade mandibular que 

leva a degeneração articular e muscular. Por sua vez, VISSINK et al. (2003b) 

concluíram que os fatores de risco para o desenvolvimento do trismo no câncer 
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de cabeça e pescoço estão associados a tumores na região de músculos 

responsáveis pelo fechamento da boca e/ou na articulação temporomandibular, 

radiação da ATM ou dos músculos da mastigação, especialmente o músculo 

pterigóide medial, ou uma combinação de ambos. 

ICHIMURA e TANAKA (1993) relataram que o trismo se desenvolve de 3 

a 6 meses após o tratamento com radiação. No entanto, outro estudo coloca 

que o trismo induzido pela radioterapia pode começar próximo ao final da RDT 

ou a qualquer momento durante os 24 meses subsequentes, sendo que a 

limitação é progressiva, ou seja, aumenta vagarosamente por semanas ou 

meses (BENSADOUN et al. 2010).  

Nas cirurgias relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço, 

normalmente os pacientes permanecem por períodos com reduzida mobilidade 

da ATM, alimentando-se por sonda nasogástrica/nasoenteral e com a presença 

de dor significativa em região de face, em especial no pós-operatório do 

tratamento cirúrgico. A alimentação enteral também pode ser necessária nos 

casos de complicações da radioterapia, como a mucosite intensa que limita a 

capacidade de mastigação e deglutição (OATES et al. 2007; INGLE et al. 

2010). Assim, sugere-se que um longo tempo de permanência com sonda de 

alimentação pode ser uma fator de risco para o trismo, no entanto, ainda há 

poucos estudos na literatura científica que relatem ou relacionem ambos os 

fatos. 

 

1.5.1 Avaliação de pacientes com trismo 

A medida da abertura da boca pode ser realizada com o uso do 

paquímetro, instrumento da antropometria que oferece inúmeras vantagens na 
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avaliação objetiva do complexo craniofacial, por ser uma técnica simples, não-

invasiva, sem risco para o paciente e com baixo custo (WARD, JAMISON e 

ALLANSON, 2000). 

Para avaliação da medida de abertura de boca com o paquímetro utiliza-

se normalmente parâmetros de referência anatômica da maxila (rebordo 

gengival superior, incisivo central superior direito ou esquerdo) e parâmetros de 

referência anatômica da mandíbula (rebordo gengival inferior, incisivo central 

inferior direito ou esquerdo). O paciente deve ser posicionado sentado, com os 

ombros relaxados e a cabeça na linha média, evitando a anteriorização da 

mesma: solicita-se a abertura máxima da boca e o paquímetro é colocado na 

boca para mensuração (GOLDSTEIN et al. 1999). 

Pacientes com câncer frequentemente desenvolvem significativa dor  

durante o curso da doença, portanto é importante sua avaliação e mensuração 

para seu manejo adequado. A Escala Visual Analógica (EVA) é uma escala 

unidimensional que avalia a intensidade dolorosa e consiste de uma linha reta 

de 10 cm, na qual o ponto inicial significa ausência de dor e o ponto final dor 

máxima. O paciente deve marcar um ponto na reta que melhor represente a 

intensidade da sua dor naquele momento. RHODES et al. (2001), conduziram 

um estudo em que avaliaram e quantifiicaram a dor de 520 pacientes 

oncológicos, submetidos inclusive a radioterapia, selecionados 

randomicamente. O instrumento utilizado para mensurar e documentar a dor 

dos pacientes foi a escala visual analógica. Durante o estudo observaram alta 

prevalência da dor. CARACENI et al. (2005) avaliaram os métodos de 

mensuração de dor em ensaios clínicos controlados na área da oncologia, 

publicados entre 1999 e 2002, e encontraram que a maioria dos artigos (69%) 
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utilizou ferramentas de medição de dor unidimensionais, como a escala visual 

analógica.  

Em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, a dor orofacial pode 

estar presente ao diagnóstico por invasão tumoral, processo inflamatório ou 

ulceração. Após tratamento do câncer, a dor no pós-operatório é bem 

compreendida com gradual melhora, porém pode ocorrer dor crônica por lesão 

nervosa ou de tecidos adjacentes como tecido musculoesquelético. O 

tratamento adjuvante também pode exacerbar sua intensidade, como por 

exemplo, a dor causada pela mucosite (EPSTEIN et al. 2012). Além disso, a 

dor neuropática e neurotoxidade periférica pode acometer a distribuição do 

nervo trigêmio e glossofaríngeo afetando múltiplos sítios como ATM, a 

mandíbula, dentes e orelhas (BENOLIEL et al. 2007). Assim, a dor orofacial 

pode levar ao trismo em diversos momentos, antes ou após o tratamento 

oncológico. 

A limitação na abertura da boca dificulta atividades de vida diária como a 

higiene oral, a fala e o hábito alimentar afetando significativamente a qualidade 

de vida. Esta por sua vez, pode ser avaliada por instrumentos específicos que 

visam avaliar a qualidade de vida relacionada aos principais aspectos que 

podem ser alterados especificamente por uma doença ou seu tratamento. 

Assim, VARTANIAN et al. (2007) realizaram um estudo com objetivo de 

apresentar e discutir os questionários de qualidade de vida específicos para 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço mais utilizados em estudos da área 

e validados na população brasileira. Assim, reuniram os três instrumentos mais 

utilizados em todo mundo que são os questionários da University of 

Washington – Quality of Life Questionnaire (UW-QOL), o Functional 
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Assessment of Cancer Therapy (FACT-H&N) e o European Organization for 

Research and Treatment of Cancer (EORTC-C30/H&N35), todos desenvolvidos 

em outros países, e nenhum deles considerado padrão ouro.  

O questionário da Universidade de Washington possui versão em 

português validada pelo Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

Otorrinolaringologia do A.C. Camargo Cancer Center, sendo considerado um 

dos instrumentos mais sucintos, de fácil entendimento e rápida aplicação 

(VARTANIAN et al. 2006). A utilização do mesmo neste projeto de pesquisa foi 

autorizada pelos autores. 

Assim, com uma avaliação fisioterapêutica completa pode-se apreender 

informações de pacientes com presença e ausência de trismo, para então 

identificar características clínicas frequentes nos pacientes que desenvolveram 

o trismo, além de obter sua prevalência. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Identificar a prevalência do trismo entre os pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço submetidos a tratamento com finalidade curativa.  

 

2.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

Avaliar as características sócio-demográficas e clínicas associadas à 

ocorrência do trismo nestes pacientes. 

Avaliar o impacto do trismo na qualidade de vida. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo transversal, incluindo uma amostra de conveniência de todos os 

pacientes elegíveis atendidos em consultas de rotina de seguimento no período 

de setembro de 2011 a fevereiro de 2013 no A.C. Camargo Cancer Center. 

Este projeto n°. 1584/11 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do A.C. Camargo Cancer Center em reunião do dia 16/08/2011 (Anexo 

1).  

 

3.1.1 Local do Estudo 

O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço e Otorrinolaringologia do A.C. Camargo Cancer Center.  

Os pacientes estavam em acompanhamento no Departamento de 

Radioterapia e/ou de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do 

A.C. Camargo Cancer Center. 

 

3.1.2 Critérios de Elegibilidade 

Foram incluídos pacientes em seguimento no Departamento de Cirurgia 

de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia e/ou no Departamento de 

Radioterapia do A.C. Camargo Cancer Center. Os pacientes selecionados 

eram maiores de 18 anos, de ambos os sexos, diagnosticados com tumores 

malignos de boca, orofaringe, seios paranasais ou nasofaringe, submetidos à 
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radioterapia e/ou cirurgia há pelo menos um mês. Na livre aceitação de 

participarem da pesquisa, os pacientes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 

Foram excluídos do estudo, pacientes que apresentaram recidivas, 

outras comorbidades não controladas, e pacientes que não compareceram às 

avaliações. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

No período de setembro de 2011 a fevereiro de 2013, 338 pacientes em 

seguimento nos departamentos aceitaram participar do estudo e foram 

avaliados. Destes, 15 foram excluídos do estudo posteriormente a avaliação 

por apresentarem recidivas e outros 8 por serem casos de tumores benignos 

(não câncer). Apenas um participante desistiu de participar do estudo durante a 

avaliação e um não entregou o termo de consentimento livre e esclarecido 

sendo desconsiderados para o estudo. O diagrama da distribuição dos 

indivíduos é apresentado a seguir (Figura 4). 
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Figura 4 – Distribuição de participantes da amostra 

 

3.2.1 Proposta de Avaliação físico-funcional 

Os indivíduos foram incluídos de modo sequencial, através da 

identificação dos critérios de inclusão pelos prontuários obtidos no Ambulatório 

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia, e então convidados 

para participar da pesquisa. 

Todos pacientes que cumpriram os critérios de inclusão e que 

compareceram em consulta no Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

foram considerados para o estudo. 

Com o objetivo de avaliar e identificar os fatores associados com o 

desenvolvimento do trismo foi realizada revisão de dados do prontuário para 

obtenção de dados sobre estadiamento da doença segundo classificação TNM 

e tratamento curativo realizado. Em seguida foi realizada uma única avaliação 



27 

 

fisioterapêutica composta de anamnese, com queixa principal, tratamento 

fisioterapêutico realizado ou em andamento, avaliação da dor pela Escala 

Visual Analógica (EVA), avaliação da qualidade de vida pelo Questionário de 

qualidade de vida da Universidade de Washington (Anexo 2) e exame físico 

com mensuração da abertura da boca com paquímetro segundo metodologia 

descrita por GOLDSTEIN et al. (1999): 

- o paciente será posicionado sentado, com os ombros relaxados e a cabeça 

na linha média, evitando a anteriorização da mesma, então solicitava-se a 

abertura máxima da boca, em pacientes com dentes o paquímetro foi colocado 

no incisivo central superior direito quando presente ou, na sua ausência, no 

esquerdo, e no incisivo central inferior direito quando presente ou no esquerdo 

na sua ausência. Em pacientes com prótese total (superior e inferior) foi 

solicitado a retirada das próteses para a mensuração, e o paquímetro foi 

colocado no rebordo gengival superior e no rebordo gengival inferior 

(desdentado dos incisivos).  

O termo “trismo” foi utilizado neste trabalho como forma de apresentação 

de uma dificuldade ou limitação na abertura da boca. Foi considerado paciente 

com trismo aquele que apresentou na avaliação uma média de três medidas de 

Máxima Abertura Vertical (MAV) com valor menor ou igual a 35mm de abertura 

de boca. O critério para classificação do trismo considerado neste projeto de 

pesquisa foi o proposto por DIJKSTRA, HUISMAN e ROODENBURG (2006), 

pelo qual não há diferenças na classificação de trismo entre dentados ou não 

dentados dos incisivos. 

Uma ficha de avaliação com os itens acima foi desenvolvida 

especialmente para aplicação neste projeto de pesquisa e possui 
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embasamento em suporte científico atual e experiência clínica dos 

pesquisadores envolvidos (Apendice 2). 

 

3.2.2 Avaliação da qualidade de vida 

O questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington foi 

aplicado em pacientes com câncer de cavidade oral e orofaringe. Ele é 

composto por 12 questões relacionadas a funções específicas da cabeça e 

pescoço e também a recreação, atividade, dor, humor e ansiedade. Cada 

questão apresenta de 3 a 5 categorias com escore que varia de 0 a 100: é 

calculado um escore composto através da média dos doze domínios 

(VARTANIAN et al. 2006). Este escore composto foi utilizado para avaliação da 

qualidade de vida dos participantes deste estudo, sendo que quanto mais 

próximo de 100, melhor a qualidade de vida. 

A avaliação da qualidade de vida pelo UW-QOL foi realizada em sala 

separada dentro do ambulatório de Cabeça e Pescoço do A.C. Camargo 

Cancer Center, sendo preenchido por cada indivíduo pessoalmente ou pela 

pesquisadora responsável por meio de entrevista quando solicitado pelo 

paciente. O UW-QOL leva em média 5 minutos para ser completamente 

respondido, média de tempo apresentada na maioria dos estudos 

(VARTANIAN et al. 2007). 

 

3.2.3 Avaliação do risco cirúrgico para o desenvolvimento do trismo 

 Os indivíduos que realizaram cirurgia para tratamento do tumor foram 

classificados segundo o risco de desenvolverem trismo de acordo com a 
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descrição cirúrgica encontrada nos prontuários por dois examinadores 

(médicos, cirurgiões, especializados em cirurgia de cabeça e pescoço).  

Quando a cirurgia abordava ATM, músculos mastigatórios, ramo 

ascendente de mandíbula e região jugal, portanto, com manipulação sem 

remoção destas estruturas, foi considerado alto risco de desenvolver trismo. 

Quando houve cirurgia que abordava as mesmas estruturas com manipulação 

e remoção parcial ou total delas foi considerado risco moderado. Cirurgias que 

não abordaram ATM, músculos mastigatórios, ramo ascendente de mandíbula 

e região jugal foram consideradas como baixo risco de trismo. E, finalmente, 

aqueles casos em que pudesse haver dúvida ou que não poderíamos saber por 

não haver descrição cirúrgica foram consideradas como risco indeterminado.  

Consideramos, portanto, que casos em que haja manipulação com 

remoção de estruturas importantes na função mandibular seriam menos graves 

em relação ao trismo, do que a manipulação sem remoção devido a formação 

de fibrose e demais restrições de mobilidade. 

Para analisar a reprodutibilidade da classificação criada, os 

examinadores realizaram novamente análise do banco de dados 

aproximadamente após 30 dias da primeira análise. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizada análise descritiva para as características sócio-

demográficas e clínicas na qual foram apresentadas as distribuições de 

frequências absolutas e relativas (para as variáveis qualitativas) ou as 
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principais medidas resumo para as variáveis quantitativas (média, desvio 

padrão, mediana, valor mínimo e valor máximo). 

O teste qui-quadrado foi utilizado para avaliar as associações das 

características sócio-demográficas e clínicas (quando qualitativas) com a 

ocorrência de trismo. Já as associações das variáveis quantitativas com a 

ocorrência de trismo foram verificadas com o teste t de Student. 

Em relação ao risco cirúrgico de os pacientes desenvolverem trismo, o 

coeficiente de concordância de Kendal foi utilizado para avaliar a concordância 

entre os avaliadores. 

Na análise múltipla foi utilizado um modelo de regressão logística em 

que foram consideradas todas as características clínicas significativas ao nível 

de 5% nas análises anteriores. Um ponto de corte para a probabilidade de um 

indivíduo ter trismo, estimada pelo modelo, foi encontrado de modo a 

maximizar simultaneamente a sensibilidade (capacidade de classificação 

correta de indivíduos com trismo) e a especificidade (capacidade de 

classificação correta de indivíduos sem trismo). A acurácia também foi 

avaliada. 

O nomograma e o método de RPA (Recursive Partitioning Analysis) 

foram utilizados para representar graficamente os resultados encontrados no 

modelo logístico. O RPA é um método estatístico de análise múltipla que cria 

uma árvore de decisão para modelos preditores. Desse modo, foram incluídas 

na RPA todas as variáveis significativas no modelo logístico. Já o nomograma 

é um método gráfico que nos auxilia a encontrar, de forma aproximada, o valor 

de uma função composta por qualquer número de variáveis. Nesse estudo, 

construímos o nomograma do modelo logístico, ou seja, pelo nomograma é 
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possível calcular a probabilidade de um indivíduo desenvolver trismo, de 

acordo com o estádio clínico do tumor (T1+T2 ou T3+T4), tratamento realizado 

(exclusivo ou combinado) e o uso de sonda nasoenteral (sim ou não). 

O nível de significância adotado foi o de 5% e o software estatístico livre 

R versão 3.0.1 foi utilizado nas análises (www.R-project.org). 

http://www.r-project.org/
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4 RESULTADOS 

 

 

O total de participantes do estudo foi de 313 pacientes. Eles foram então 

classificados segundo a presença ou não de trismo. Todos foram avaliados e 

responderam ao questionário de qualidade de vida de Washington, conforme 

metodologia descrita. Todos os pacientes que tiveram trismo identificado foram 

orientados quanto a possibilidade da realização de avaliação e tratamento 

fisioterapêutico no Ambulatório de Fisioterapia do A.C. Camargo Cancer 

Center. 

As características sócio-demográficas dos indivíduos são apresentadas 

na Tabela 1. A maioria dos participantes era do sexo masculino (61,6%), com 

média e mediana de idade de 58 anos (variação de 19 a 89 anos). Dos 

pacientes analisados, 58,1% tinham sido ou ainda eram fumantes (a maioria 

não mantinha o hábito de fumar), 72,8% declararam que nunca tiveram o 

hábito de beber, 55,9% relatavam alguma doença associada, 35,8% referiam 

estar aposentados, seguidos de 8,3% que estavam afastados do trabalho. 

 

Tabela 1 - Características sócio-demográficas 
 

Gênero 
n (%) 

Idade 
Hábito de Fumar 

n (%) 
Hábito de Beber 

n (%) 

Doenças 
Associadas 

n (%) 

F M Média N SM SP N SM SP S N 

120 
(38,3) 

193 
(61,6) 

58 
131 

(42,5) 
21 

(6,7) 
161 

(51,4) 
228 

(72,8) 
13 

(4,1) 
72 

(23,0) 
175 

(55,9) 
138 

(44,1) 

Legenda: M masculino; F feminino; N não; S sim; SM sim mantém; SP sim parou. 
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As características clínicas dos indivíduos são apresentadas na Tabela 2. 

A região do câncer mais comumente acometida nos pacientes foi cavidade oral 

(49,5%), sendo que no total eles estavam distribuídos de forma homogênea 

dentro da classificação TNM, quanto a variável T. A maioria foi submetida a 

radioterapia (199 casos) e/ou cirurgia (226 casos), ao contrário da 

quimioterapia, em que 187 pacientes não receberam este tipo de tratamento 

(Tabela 3).   

 

Tabela 2 - Características clínicas 
 

Variável Categoria n (%) 

Região do 
câncer 

Cavidade nasal / Seios paranasais / 
Nasofaringe 

60 19,17 

Cavidade oral 155 49,52 

Lábio 20 6,39 

Orofaringe 78 24,92 

Variável T 
(TNM) 

T1 79 29,48 

T2 70 26,12 

T3 63 23,51 

T4 49 18,28 

Tx 7 2,61 

 
 
Tabela 3 – Tratamento oncológico 
 

Variável Categoria n (%) 

RDT 
Não 114 36,42 

Sim 199 63,58 

Cirurgia 
Não 87 27,79 

Sim 226 72,21 

QT 
Não 187 59,74 

Sim 126 40,26 

Legenda: RDT radioterapia; QT quimioterapia. 
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A maioria dos indivíduos foi submetido a cirurgia isoladamente (36,4%), 

seguido de radio e quimioterapia (25,6%) e cirurgia e radioterapia (21,1%), 

conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Número de pacientes distribuídos conforme tipo de 
tratamento 
 

Tipo de tratamento n (%) 

CR 114 36,4 

CR + RDT 66 21,1 

CR + RDT + QT 46 14,7 

RDT 7 2,2 

RDT + QT 80 25,6 
Legenda: CR cirurgia; RDT radioterapia; QT quimioterapia. 

 

A queixa principal mais comumente relatada pelos participantes foi a 

falta de saliva (18,8%), expressada por 59 indivíduos. A dor ou limitação na 

abertura da boca foi relatada como queixa principal por apenas 13 indivíduos 

(4,1%), sendo a sétima queixa principal mais frequente. No entanto, 96 (30,7%) 

participantes relataram dificuldade, dor ou limitação para bocejar quando 

questionados. 

 

4.1 TRISMO 

 

A análise dos 313 pacientes da amostra revelou 94 (30%) pacientes com 

trismo, ou seja, que apresentaram abertura de boca menor ou igual a 35mm 

(Figura 5 e 6). 
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Figura 5 – Medidas da Máxima Abertura Vertical (MAV) de todos 
participantes incluídos no estudo 

 

 

Figura 6 – Número de participantes e medidas de abertura de boca 

 

Os indivíduos avaliados foram classificados em dentados quando 

possuíam os incisivos superiores e inferiores (60,7%), e não dentados quando 

não possuíam incisivos superiores e/ou inferiores (39,3%). Houve uma 
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diferença estatisticamente significativa entre os indivíduos dentados e não 

dentados com a presença do trismo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Relação do trismo com indivíduos dentados e não-dentados 
 

  
Dentado 

Trismo   
Total 

  
p valor Não 

n (%) 
Sim 

n (%) 

Não 95 (77) 28 (23) 123 
0.03312 

Sim  124 (65) 66 (35) 190 

 

A idade dos participantes não mostrou relação significativa com o trismo 

(p=0,263), conforme apresentado na Figura 7, assim como o gênero dos 

indivíduos (p=0,13). 

 

Figura 7 – Gráfico demonstrando a relação entre a idade e trismo 
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Referente à variável T, da classificação TNM, quanto maior o tumor, 

mais frequente era a presença do trismo. Essa variável apresentou diferença 

significativamente estatística agrupando-se T1+T2 versus T3+T4 e excluindo-

se Tx (p<0.01) (Figura 8).  

 

 

Figura 8 – Gráfico demonstrando a relação entre a variável T e trismo 

 

Na análise da localização do câncer dos indivíduos com tumores em 

estádios avançados (T3/T4), a maioria dos que apresentaram trismo (46%) 

possuía o tumor em região de orofaringe, e dentre os indivíduos em estádios 

iniciais (T1/T2), a maioria dos que apresentaram trismo (58%) possui tumor em 

região de cavidade oral. Esta relação é apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Estádio clínico x Localização do tumor x Trismo 
 

 
  

Região do tumor 

Trismo TOTAL 
p valor T Não 

n (%) 
Sim 

n (%) 

T1/T2 

Cavidade nasal / Seios paranasais / 
Nasofaringe 11 (9) 7 (23) 18 

0.092 
Cavidade Oral 73 (62) 18 (58) 91 

Lábio 11 (9) 4 (13) 15 

Orofaringe 23 (19) 2 (6) 25 

T3/T4 

Cavidade nasal / Seios paranasais / 
Nasofaringe 14 (23) 11 (22) 25 

0.761 
Cavidade Oral 24 (39) 15 (30) 39 

Lábio 1 (2) 1 (2) 2 

Orofaringe 23 (37) 23 (46) 46 

 

Dentre todos os indivíduos avaliados, 45 (14,4%) não possuíam a 

informação quanto ao estadiamento do câncer em seus prontuários.  

A localização do tumor não foi uma variável com relação significativa 

com o trismo, conforme apresentado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Prevalência de trismo relacionada à localização do tumor 
 

Localização do tumor 

Trismo 

TOTAL p valor Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

Cavidade nasal/Seios paranasais/Nasofaringe 36 (60) 24 (40) 60 

0,1395 
Cavidade Oral 117 (75) 38 (25) 155 

Lábio 14 (70) 6 (30) 20 

Orofaringe 52 (67) 26 (33) 78 

 

A prevalência do trismo foi maior em pacientes que foram submetidos a 

tratamentos combinados (acima de 39%), em comparação àqueles que fizeram 

tratamentos isolados (14%) e estas diferenças foram significativamente 

estatísticas entre os pacientes com trismo e sem trismo (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Prevalência de trismo relacionada ao tratamento 
 

Tipo de tratamento 
Trismo 

TOTAL p valor Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

CR 98 (86) 16 (14) 114 

0,0001 

CR + RDT 40 (61) 26 (39) 66 

CR + RDT + QT 26 (57) 20 (43) 46 

RDT 6 (86) 1 (14) 7 

RDT + QT 49 (61) 31 (39) 80 
Legenda: CR cirurgia; RDT radioterapia; QT quimioterapia. 

 

O total de pacientes submetidos a radioterapia foi de 199. Destes, 

apenas 13 (6,5%) não possuíam as modalidades do tratamento anotadas no 

prontuário, pois realizaram a radioterapia em outro serviço, 4 (2,0%) não 

apresentaram o número de sessões da RDT e 4 (2,0%) não tinham dados da 

dose total recebida. 

 

4.1.1 Cirurgia 

A realização de cirurgia não mostrou relevância estatística com o trismo, 

assim como a prática de esvaziamento cervical (EC). No entanto, quando foi 

realizada reconstrução cirúrgica, os pacientes apresentaram maior incidência 

de trismo, conforme apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Prevalência de trismo relacionada às variáveis cirúrgicas 
 

Variável Categoria 
Trismo 

TOTAL p valor 
Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

Cirurgia 
Não 55 (63) 32 (37) 87 

0,1006 
Sim 164 (73) 62 (27) 226 

EC 
Não 77 (78) 22 (22) 99 

0,0799 
Sim 93 (67) 45 (33) 138 

Tipo EC 
B 19 (61) 12 (39) 31 

0,3892 
U 73 (70) 32 (30) 105 

Reconstrução 
Não 102 (80) 26 (20) 128 

0,0032 
Sim 68 (62) 41 (38) 109 

Legenda: EC esvaziamento cervical; B bilateral; U unilateral. 

 

A relação do risco cirúrgico para desenvolvimento do trismo classificado 

pelo examinador 1 na primeira análise com os pacientes que apresentaram ou 

não o trismo é apresentado na Tabela 10. Dentre os indivíduos que foram 

submetidos a cirurgias consideradas de risco baixo para trismo, 14 realizaram 

RDT como tratamento adjuvante. E considerando-se alto e moderado risco 

relacionado a presença de trismo, 39,4% destes indivíduos apresentavam 

trismo.  

 

Tabela 10 – Prevalência de trismo relacionada risco cirúrgico para trismo 
segundo classificação do examinador 1 

 

Risco cirúrgico 
para trismo 

Trismo 
TOTAL 

Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

Alto 7 (33) 14 (67) 21 

Moderado 33 (73) 12 (27) 45 

Baixo 62 (75) 21 (25) 83 

Indeterminado 62 (80) 15 (20) 77 
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A avaliação de risco cirúrgico para desenvolvimento de trismo passou 

pela análise de um segundo examinador que utilizou os mesmos critérios 

propostos para classificação, e o grau de concordância entre eles pode ser 

considerado moderado. Se os examinadores concordam, esperamos uma 

maior concentração de valores na diagonal principal, em que ambos 

classificam os indivíduos igualmente. Podemos observar que na segunda 

avaliação dos examinadores houve maior concordância entre eles conforme 

demonstrado pelo coeficiente Kendall. O coeficiente Kendall, presente na 

tabela, é utilizado para avaliar o grau dessa concordância, quanto mais próximo 

de um, maior a concordância. (Tabelas 11 e 12). 

 

Tabela 11 – Primeira análise: correlação entre os examinadores 
 

  
EXAMINADOR 1 EXAMINADOR 2 Kendall p valor 

 
I B M A Total   

I 44 15 13 5 77 

63,7% 0,003 
B 3 75 4 1 83 

M 1 36 7 1 45 

A 0 5 5 11 21 

Total 48 131 29 18 226 
  Legenda: I indeterminado; B baixo; M moderado; A alto. 
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Tabela 12 – Segunda análise: correlação entre os examinadores após 
30 dias 

 
  

EXAMINADOR 1 EXAMINADOR 2 Kendall p valor 

 
I B M A Total 

  
I 34 9 6 0 49 

66% <0,001 
B 6 109 12 4 131 

M 0 15 13 10 38 

A 0 0 1 7 8 

Total 40 133 32 21 226 
  Legenda: I indeterminado; B baixo; M moderado; A alto. 

 

No segundo momento da classificação, o examinador 1 acertou 31% dos 

casos de trismo (considerou alto e moderado risco) e 84% dos casos de não 

trismo (baixo e indeterminado) e o examinador 2 acertou 39% dos casos de 

trismo e 82% dos casos de não trismo. 

 

4.1.2 Radioterapia 

A realização de radioterapia foi uma variável significativa 

estatisticamente com respeito ao risco de trismo. Pacientes que a receberam 

em algum momento como tratamento desenvolveram trismo em maior número 

que aqueles somente operados. Essa relação também foi encontrada com os 

pacientes que relataram trismo durante a RDT, e mantiveram a limitação na 

abertura da boca. As diversas modalidades não apresentaram diferença 

significativa quanto ao risco, no entanto, daqueles pacientes que realizaram 
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RDT 2D 38% desenvolveram trismo e dos que realizaram RDT 3D 54% 

apresentaram trismo, entre os pacientes que realizaram a técnica mais 

moderna Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), apenas 32% 

desenvolveram trismo. Estas informações são apresentadas na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Prevalência de trismo relacionada às variáveis da 
radioterapia 

 

Variável Categoria 
Trismo 

TOTAL p valor Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

RDT 
Não 98 (86) 16 (14) 114 

<0.0001 
Sim 121 (61) 78 (39) 199 

Modalidade 

2D 42 (62) 26 (38) 68 

0,0787 3D 19 (46) 22 (54) 41 

IMRT 52 (68) 25 (32) 77 

Trismo durante a 
RDT 

Não 164 (78) 45 (22) 209 
<0.0001 

Sim 55 (53) 49 (47) 104 
Legenda: RDT radioterapia; IMRT Intensity-Modulated Radiation Therapy. 

 

A dose total de radiação não apresentou relação significativamente 

estatística com o trismo, assim como a dose em campos cérvico-faciais (CCFF) 

(Tabelas 14 e 15). A dose na área da ATM e dos músculos mastigatórios não 

foi obtida por não ser registrada em todos os casos tanto tratados no 

Departamento de Radioterapia do A.C.Camargo Cancer Center quanto em 

outras instituições. 
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Tabela 14 – Dose total relacionada a presença ou ausência de trismo 
 

Característica Trismo n Média DP Mínimo Mediana Máximo p valor 

Dose total 
Não 119 63.04 8.57 30 66.0 72.4 

0,44 
Sim 76 64.53 5.92 45 65.5 72.4 

DP: desvio padrão. 

 

Tabela 15 – Dose total em CCFF relacionada a presença ou ausência 
de trismo 

 

Trismo n Média DP Mínimo Mediana Máximo p valor 

Não 81 52.88 5.55 30 52.4 70.4 
0,14 

Sim 43 51.93 5.13 45 50.4 70.0 
Legenda: DP desvio padrão. 

 

4.1.3 Quimioterapia 

A realização de quimioterapia foi uma variável significativamente 

associada à presença do trismo, sendo que pacientes que realizaram QT, 

apresentaram trismo em 40% dos casos. No entanto, quando se observa o 

momento em que foi realizado tal tratamento, não se notou relação com o 

trismo, conforme apresentado na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Prevalência de trismo relacionada à quimioterapia 
 

Variável Categoria 
Trismo 

TOTAL p valor Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

QT 
Não 144 (77) 43 (23) 187 

0,0009 
Sim 75 (60) 51 (40) 126 

Fase de 
administração 

ADJ 3 (43) 4 (57) 7 

0,6904 

CC 41 (57) 31 (43) 72 

CC e ADJ 11 (65) 6 (35) 17 

NEO 2 (67) 1 (33) 3 

NEO e ADJ 1 (33) 2 (67) 3 

NEO e CC 16 (70) 7 (30) 23 
Legenda: ADJ adjuvante; CC concomitante; NEO neoadjuvante; QT quimioterapia. 

 

Dentre os indivíduos que foram submetidos a QT, apenas em um caso 

não foi encontrado o momento deste tratamento, e em outro o esquema 

utilizado, devido a tal procedimento ter sido realizado em outro serviço. As 

drogas mais utilizadas nos esquemas de QT foram cisplatina, carboplatina e 5-

fluoro-uracil. 

 

4.1.4 Sonda de Alimentação 

O tempo de sonda compreendia o tempo de permanência no pós-

operatório, assim como o tempo durante e após a RDT ou radioquimioterapia. 

Apenas um caso em que o indivíduo utilizou sonda para alimentação não foi 

obtido o tempo total de uso e sete participantes ainda permaneciam com a 

sonda no momento da avaliação. A necessidade de utilização de sonda para 

alimentação (p=0,029), assim como o tempo em que os indivíduos 

permaneceram com a sonda nasoenteral ou gastrostomia (p=0,0001) 
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mostraram relação significativa estatisticamente com o desenvolvimento de 

trismo. Os dados são apresentados nas tabelas 17 e 18. 

 

Tabela 17 – Prevalência de trismo relacionada à presença de sonda 
 

Sonda 

Trismo 
TOTAL p valor 

Não 
n (%) 

Sim 
n (%) 

Não 78 (78) 22 (22) 100 
0,0297 

Sim 139 (66) 72 (34) 211 

 

Tabela 18 – Tempo de sonda relacionada à presença ou ausência de 
trismo 

 

Característica Trismo n Média DP Mínimo Mediana Máximo p valor 

Tempo de sonda  

(<1000 dias) 
Não 137 44.46 61.10 1 20 365 

0,0001 
Sim 71 97.17 100.99 1 60 425 

Legenda: DP desvio padrão. 

 

A análise estatística foi realizada excluindo-se 2 indivíduos com tempo 

de sonda de superior a 1000 dias, para melhor visualização dos dados, 

conforme apresentado no Box-plot a seguir (Figura 9). 
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Figura 9 – Gráfico referente ao tempo de sonda relacionado ao trismo 

 

 

4.1.5 Qualidade de vida 

A pontuação média global da qualidade de vida obtida pelo UW-QOL 

apresentada pelos participantes foi de 79,6, sendo que dentre aqueles que 

apresentavam trismo a média foi de 72,9 (DP=14,2), e para os que não 

apresentaram trismo na avaliação a média foi de 82,4 (DP=12,6) (p<0.01), ou 

seja, os indivíduos com trismo apresentavam piores escores de qualidade de 

vida (global) conforme avaliação pelo UW-QOL. A diferença estatisticamente 

significativa também ocorreu com as variáveis individuais: dor (p=0,01) em que 
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nos pacientes com trismo a pontuação média foi 80,0 (DP=24,5) e nos 

pacientes sem trismo 86,4 (DP=21,6); mastigação no qual os pacientes com 

trismo apresentaram pontuação média de 55,8 (DP=29,2) e os sem trismo 73,9 

(DP=31,5) (p<0.01), fala, indivíduos com trismo apresentaram média de 74,9 

(DP=20,5) e sem trismo 85,4 (DP=18,7) (p<0.01); e humor, em que os sujeitos 

com trismo tinham pontos em média de 78,2 (DP=28,7) e naqueles sem trismo, 

84,9 (DP=24,2) (p=0,05). A seguir são apresentados os dados das variáveis 

individuais (Tabela 19), assim como a pontuação média global dos sujeitos 

(Tabela 20). 
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Tabela 19 – Presença de trismo relacionada às variáveis individuais do 
UW-QOL 

 

Variáveis Trismo n Média DP Mínimo Mediana Máximo p valor 

Dor 
Não 219 86,42 21,57 0 100 100 

0,010 
Sim 94 80,05 24,48 0 75 100 

Atividade 
Não 219 84,02 20,49 0 100 100 

0,440 
Sim 94 82,71 19,41 50 88 100 

Mastigação 
Não 219 73,97 31,52 0 100 100 

<0,001 
Sim 94 55,85 29,20 0 50 100 

Fala 
Não 219 85,39 18,76 0 100 100 

<0,001 
Sim 94 74,98 20,55 33 67 100 

Humor 
Não 219 84,93 24,21 0 100 100 

0,054 
Sim 94 78,19 28,69 0 100 100 

Legenda: DP desvio padrão. 

 

Tabela 20 – Presença de trismo relacionada à pontuação média global do UW-
QOL 

 

Variáveis Trismo n Média DP Mínimo Mediana Máximo p valor 

TOTAL 
Não 219 988,84 151,42 275 1017,0 1200 

<0,001 
Sim 94 875,68 170,40 483 904,5 1200 

QV (%) 
Não 219 82,40 12,62 22,92 84,75 100 

<0,001 
Sim 94 72,97 14,20 40,25 75,375 100 

Legenda: DP desvio padrão; QV qualidade de vida. 

 

A dor questionada no momento da avaliação da abertura da boca foi 

relatada por 25 participantes que apresentaram MAV menor ou igual a 35mm. 

Destes indivíduos, 10 referiram dor em região de estruturas ósseas como 

mandíbula e maxila, 9 referiram dor em ATM, 3 em região de musculatura 

mastigatória e 3 em região externa como canto da boca ou lábio. A intensidade 

da dor segundo EVA, foi considerada leve por 6 participantes, moderada por 15 

e intensa por 4 deles. 

Dentro do grupo de indivíduos que apresentaram trismo, quando 

questionados em relação à dor, limitação ou dificuldade em atividades como 
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falar, mastigar e morder, aproximadamente 48% referiu o primeiro, 64% o 

segundo e 41% a terceira.  

 

4.1.6 Fisioterapia 

A maioria dos indivíduos da amostra não realizou fisioterapia (74,1%). 

Dentre os 81 participantes que tiveram algum tipo de intervenção 

fisioterapêutica, apenas em 29 (9,3%) casos o objetivo da intervenção foi a 

melhora do trismo. E deste grupo, cinco indivíduos ainda estavam em 

tratamento fisioterapêutico no momento da avaliação. 

  

4.2 ANÁLISE MÚLTIPLA 

 

Na análise múltipla foram consideradas as variáveis TNM, sonda e tipo 

de tratamento, pois essas foram as que apresentaram associação com trismo 

com significância estatística na análise univariada (Tabela 21). 



51 

 

 

Tabela 21 – Análise múltipla considerando as variáveis T, uso de sonda 
e Tipo de tratamento 

 

Variáveis Categoria n RC IC(95%) p valor 

T 
T1 + T2 149 1       

T3 + T4 110 2.14 1.12 4.09 0.020 

Sonda 
Não 79 1       

Sim 180 2.89 1.39 6.33 0.006 

Tratamento 

CR 82 1       

CR + RDT 59 2.53 1.05 6.31 0.042 

CR + RDT + QT 42 3.76 1.49 9.77 0.005 

RDT 6 1.51 0.07 12.15 0.732 

RDT + QT 70 3.76 1.49 9.77 0.005 
Legenda: RC razão de chance; IC intervalo de confiança. 

 

Tabela 22 – Análise múltipla considerando as variáveis T, uso de sonda 
e Tipo de tratamento (Exclusivo/Combinado) 

 

Variáveis Categoria n RC IC(95%) p valor 

T 
T1+T2 149 1       

T3+T4 110 2.19 1.18 4.11 0.013 

Sonda 
Não 79 1       

Sim 180 2.58 1.36 5.14 0.005 

Tratamento 
Exclusivo 88 1       

Combinado 171 3.04 1.45 6.71 0.004 
Legenda: RC razão de chance; IC intervalo de confiança. 

 

Quando fixados o uso/não uso de sonda e o tipo de tratamento 

realizado, a chance de trismo em pacientes com tumores T3 ou T4 foi cerca de 

duas vezes maior (2.14 / 2.19) que a chance de pacientes portadores de 

tumores T1 ou T2. 

Ao fixar o estádio T e o tratamento realizado, a chance de trismo em 

pacientes que usaram sonda foi quase o triplo (2.89 / 2.58) que os pacientes 

que não usaram sonda.  
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E quando fixado o estádio T e o uso/não uso de sonda, a chance de 

trismo em pacientes que fizeram CR+RDT foi cerca de duas vezes e meia 

(2.53) maior que a chance de pacientes que foram submetidos apenas a 

cirurgia; quando o paciente realizou CR+RDT+QT a chance de trismo ficou 

multiplicada por 3.76 quando comparada a dos pacientes que apenas 

submetidos a cirurgia; quando o paciente foi tratado somente com RDT a 

chance de trismo aumentou em 50%; e quando o paciente recebeu RDT+QT a 

chance quase quadruplicou (3.76). 

Quando realizado a mesma análise dividindo-se tratamento exclusivo vs 

combinado, a chance de trismo em pacientes que foram submetidos a 

tratamento curativo combinado (RDT+QT, CR+RDT+QT, CR+RDT) foi o triplo 

em relação àqueles que foram submetidos a tratamento exclusivo de RDT ou 

CR. 

Todos esses efeitos foram significativos do ponto de vista estatístico 

exceto o efeito da RDT exclusiva (p=0.732). 

Como o número de indivíduos que receberam RDT exclusiva foi inferior 

quando comparado aos outros grupos de tratamento, foi realizada a mesma 

análise múltipla, excluindo-se este grupo, conforme apresentado na tabela a 

seguir (Tabela 23). A interpretação dos resultados continua análoga a anterior. 
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Tabela 23 – Análise múltipla considerando as variáveis T, uso de sonda 
e Tipo de tratamento, excluindo-se grupo RDT exclusiva 

 

Variáveis Categoria n RC IC(95%) p valor 

T 
T1 + T2 149 1       

T3 + T4 110 2.27 1.19 4.37 0.013 

Sonda 
Não   79 1       

Sim 180 2.71 1.30 5.98 0.010 

Tratamento 

CR   82 1       

CR + RDT   59 2.47 1.02 6.19 0.047 

CR + RDT + QT   42 3.67 1.46 9.56 0.006 

RDT + QT   70 3.35 1.28 9.09 0.015 
Legenda: RC razão de chance; IC intervalo de confiança. 

 

As características clínicas T, uso de sonda e tratamento foram fatores 

significativos, do ponto de vista estatístico para predizer o trismo em pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço. Utilizando um valor de corte de 32% para a 

probabilidade de trismo estimado pelo modelo logístico que considera esses 

fatores, conseguimos uma sensibilidade (dizer que os pacientes tiveram trismo 

quando eles realmente o tiveram) de 71% e uma especificidade (dizer que os 

pacientes não tiveram trismo quando eles realmente não tiveram) de 62% com 

uma acurácia de 65%. Ao excluir o grupo submetido a RT exclusiva esses 

valores foram 73%, 60% e 64%, respectivamente. E ao se dividir os 

tratamentos em exclusivo vs combinado os valores foram 67%, 64% e 65%, 

respectivamente. 

 

4.2.1 Recursive Partitioning Analysis (RPA) 
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 O RPA é um método estatístico de análise múltipla que cria uma árvore 

de decisão para modelos preditores. Desse modo, foram incluídas na RPA 

todas as variáveis significativas no modelo logístico. Segundo essa análise, 

indivíduos que forma submetidos a cirurgia ou radioterapia como tratamento 

exclusivo possuem menos de 20% de chance de desenvolver trismo. Aqueles 

que receberam tratamento combinado, mas não necessitem de sonda de 

alimentação tiveram por volta de 30% de chance de ter trismo, e quando 

necessitarem de sonda, porém eram portadores de tumores dos estádios T1 ou 

T2, 40% tiveram trismo, e quando os tumores eram dos estádios T3 ou T4, 50 

a 60% apresentaram trismo (Figura 9). 
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Figura 9 – RPA 

 

4.2.2 Nomograma 

  

 O nomograma é um método gráfico que nos auxilia a encontrar, de 

forma aproximada, o valor de uma função composta por qualquer número de 

variáveis. Nesse estudo, construímos o nomograma do modelo logístico, ou 

seja, pelo nomograma será possível calcular a probabilidade de um indivíduo 

desenvolver trismo, de acordo com seu estádio tumoral (T1+T2 ou T3+T4), 
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tratamento realizado (exclusivo ou combinado) e o uso de sonda nasoenteral 

(sim ou não) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Nomograma 

 

Para calcular a probabilidade de um paciente desenvolver trismo pelo 

nomograma, deve-se localizar o escore do estádio T do paciente no respectivo 

eixo. Desenha-se uma linha reta para cima, até o eixo “pontos”, para 

determinar quantos pontos com relação à ocorrência de trismo o paciente 

receberá pelo seu escore da variável T. Repite-se o processo para os outros 

parâmetros de tratamento (exclusivo/combinado) e uso de sonda de 

alimentação (sim/não). Somam-se os pontos e localiza-se esse número no eixo 

“total de pontos”. Desenha-se uma linha reta para baixo para encontrar a 

probabilidade de o paciente desenvolver trismo. 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

A maioria dos participantes do estudo era do sexo masculino, com média 

de idade próxima aos 60 anos, e ex-fumantes. Estas características 

sociodemográficas dos indivíduos são semelhantes à de outras populações de 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço elegíveis nos estudos da área 

(Ministério da Saúde 2014; JEREMIC et al. 2011; JOHNSON et al. 2010; 

DIJKSTRA, HUISMAN e ROODENBURG 2006; ICHIMURA E TANAKA, 1993). 

Já as características clínicas são mais distintas entre os estudos. 

A prevalência de trismo em nosso estudo foi de 30%, considerando-se 

limite para determinação de trismo uma MAV de 35mm. Segundo estudo 

transversal de DIJKSTRA, HUISMAN E ROODENBURG (2006) não há 

diferenças entre indivíduos dentados e não dentados sendo que ambos os 

grupos apresentaram especificidade e sensibilidade semelhantes para o 

mesmo ponto de corte, no entanto, nossa análise mostrou número 

significativamente maior de indivíduos com trismo no grupo de participantes 

dentados (70%).  

Em um estudo retrospectivo, ICHIMURA E TANAKA (1993) descreveram 

uma prevalência de trismo de aproximadamente 10%. No estudo de WEBER et 

al. (2010), que utilizou mesmo critério de classificação que nosso estudo, foi 

encontrado uma prevalência de 50%. Nas revisões de BENSADOUN et al. 

(2010) e DIJKSTRA, KALK E ROODENBURG (2004), as prevalências foram de 

25,4% e 18%, respectivamente. No entanto, tal dado refere-se a pacientes que 

realizaram apenas radioterapia. A variação na prevalência encontrada nos 
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estudos deve-se a variedade nas populações das amostras e aos diferentes 

critérios para classificação e mensuração de trismo. 

A queixa espontânea principal de dor ou limitação na abertura de boca 

ocorreu em apenas 4,1% dos casos, diferente da prevalência de trismo. No 

entanto, quando questionados sobre dor, dificuldade ou limitação para bocejar, 

30,7% dos participantes afirmaram apresentar estes sintomas. Porcentagem 

similar ao dado objetivo apresentado.  

Durante entrevista com participantes da pesquisa notou-se que muitos 

pacientes se adaptaram às condições de vida impostas pela doença ou seu 

tratamento. Quando questionados em relação à mastigação e deglutição, por 

exemplo, alguns não relatavam dificuldades por não ingerirem comidas sólidas 

ou muito duras. Já quando a dificuldade era relatada, os motivos para tal foram 

a alteração da quantidade de saliva, do paladar e ausência de dentição. Assim, 

mesmo não sendo uma queixa, a limitação pode existir nestes indivíduos. 

Não foi estabelecido um limite desde o término do tratamento para se 

realizar a avaliação, pois tivemos a intenção de incluir indivíduos que poderiam 

desenvolver o trismo imediato pós-tratamento cirúrgico por dor ou lesão 

nervosa, assim como o trismo tardio decorrente do tratamento adjuvante ou 

hipomobilidade articular e muscular. 

SCOTT et al. (2008), apresentaram relação significativa da abertura da 

boca com estádio clínico (medianas: Tis/T1-2 35 mm, T3-4 24 mm). O mesmo 

esteve presente em nosso estudo (T1-2 20,8% com trismo, T3-4 44,6% com 

trismo) e no estudo de WEBER et al.  (2010) foi relatado 54,2% dos casos com 

MAV<36mm entre os pacientes com tumores em estádio T4, e 58,8% com 

MAV>36mm nos casos com tumores dos outros estádios menos avançados. 
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BEEKHUIS e HARRINGTON (1965) relataram que a fibrose resultante 

de intervenções cirúrgicas pode ocorrer e consequentemente gerar o trismo, no 

caso de lesões na mucosa bucal, área retromolar e fossa tonsilar. Nossa 

análise não mostrou relação do trismo com a localização do tumor, assim como 

outros estudos (JEREMIC et al. 2011; LEE et al. 2012). JOHNSON et al. (2010) 

encontraram uma maior prevalência de trismo em indivíduos com câncer de 

parótida, no entanto a amostra estudada quando separados os grupos, 

mostravam um n muito pequeno.  

Nosso estudo revelou uma relação significativa de tratamentos 

combinados (CR+RDT, CR+RDT+QT, RDT+QT) com a presença de trismo, em 

relação a tratamentos exclusivos de RDT e CR. Isso pôde ser observado 

também na análise que se realizou sobre o risco de trismo de acordo com a 

descrição cirúrgica, pois em casos considerados de baixo risco para 

desenvolvimento de trismo, a radioterapia adjuvante deve ter sido um fator 

agravante.  

Poucos estudos discorrem sobre o trismo em pacientes submetidos a 

tratamentos associados. LEE et al. (2012) em um estudo longitudinal, 

mostraram 71% de trismo pós-operatório (6 semanas de PO) e 79% de trismo 

6 meses após cirurgia e/ou radioterapia, e assim sugerem que uma grande 

proporção de pacientes com trismo após QT/RDT, já apresenta trismo no pós-

operatório, sendo que o tratamento adjuvante poderia agravar a recuperação 

de trismo em pacientes que já o apresentavam no pós-operatório. EPSTEIN et 

al. (2012) afirmaram que a cirurgia em combinação com RDT e QT pode levar 

ao trismo, porém os autores não discorrem muito sobre esta complicação. Há 

poucos estudos que abordam a cirurgia relacionada ao trismo, principalmente 
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de forma exclusiva, nosso trabalho tenta relacionar características das cirurgias 

em relação ao acometimento da ATM e estruturas próximas e relacioná-las ao 

risco de desenvolvimento desta limitação. 

BEEKHUIS e HARRINGTON (1965) relataram que a fibrose dos tecidos 

moles ao redor do ramo ascendente da mandíbula pode diminuir a mobilidade 

da ATM progressivamente, associado a isso, os músculos depressores da 

mandíbula são mais fracos que os de fechamento, assim intervenções 

cirúrgicas poderiam tornar o indivíduo impossibilitado de abrir a boca 

voluntariamente. Outros fatores importantes no processo cirúrgico que podem 

ser determinantes no desenvolvimento da limitação na abertura da boca são a 

formação de hematomas, seguido de dor a movimentação e contratura 

cicatricial progressiva, e a imobilização protetora que leva ao encurtamento 

adaptativo dos músculos e mudança nas fibras de ligamentos e estruturas 

periarticulares (BEEKHUIS e HARRINGTON 1965). 

É importante tal análise com esta variedade de tratamentos, pois 

conforme mencionaram SCIUBBA E GOLDENBERG (2006), por volta de 2/3 

dos pacientes com câncer de CP apresentam doença localmente avançada e 

necessitam de tratamento multimodal (combinação de CR, RDT e QT). 

Nossa análise não mostrou relação significativa da cirurgia com o trismo, 

porém é interessante observar que pacientes que realizaram cirurgia isolada 

foram os que apresentaram trismo em menor número. Porém, aqueles 

participantes que necessitaram de reconstrução cirúrgica apresentaram trismo 

em maior número (38%) do que aqueles que não foram submetidos a 

reconstrução (20%). Este fato foi discutido por SCOTT et al. (2008) que 

defenderam que o grupo de pacientes em que se realiza reconstrução tende a 
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ter doença mais avançada e, além disso, frequentemente necessita de 

tratamento adjuvante com radioterapia. CAMPANA E MEYERS (2008) 

relataram também que casos que requerem reconstrução com retalhos livres 

são os que apresentam lesões mais avançadas e têm mais risco de 

complicações. 

GONZÁLEZ-GARCÍA et al. (2008) consideram o retalho de fíbula um 

método viável para reconstrução do côndilo da mandíbula, mas referem 

também que isto pode levar a complicações severas como a anquilose  da 

ATM, comprometendo a função articular. DEAN et al. (2012) realizaram 

reconstrução com retalhos livres ostecutâneos tanto de radio como de fíbula, e 

obtiveram 14% dos pacientes com trismo moderado e 8% com trismo severo. 

Em casos de reconstrução com retalhos simples de tecidos moles, 

KEKATPURE et al. (2013) encontraram trismo no pós-operatório em apenas 

8,3% dos pacientes. Eram todos pacientes com carcinoma espinocelular (CEC) 

em estádio avançado (T4).  

A radioterapia, diferentemente da cirurgia, é amplamente discutida na 

literatura científica em relação ao trismo, embora alguns resultados sejam 

divergentes devido à variedade de classificações e populações estudadas.  

Em 1999, GOLDSTEIN et al. analisaram os efeitos da radioterapia em 

casos de câncer de cabeça e pescoço sobre a mobilidade e abertura 

mandibular, e observaram que um aumento na dose de radiação sobre a ATM 

e músculos pterigoides estava linearmente relacionada com a diminuição da 

MAV. O mesmo foi confirmado por KENT et al. em 2008 em um estudo de 

coorte retrospectivo.  
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Nosso estudo não mostrou relação significativa da dose total com a 

presença de trismo, e embora não houvesse a informação da dose específica 

sobre ATM e músculos mastigatórios, tumores localizados em nasofaringe, 

cavidade oral, orofaringe e glândulas salivares exigem irradiação da ATM e 

musculatura mastigatória. TEGUH et al. (2008) avaliaram a relação da 

radioterapia com o trismo em pacientes com câncer de orofaringe, e 

encontraram que para cada 10Gy em músculo pterigoide há um aumento de 

24% na probabilidade de trismo, considerando-se doses totais acima de 40Gy. 

KENT et al. (2008) não encontraram relação significativa do trismo com a dose 

de radiação. Já WEBER et al. (2010) demonstraram que pacientes que 

receberam maiores doses de radiação (>70Gy), apresentavam uma maior 

incidência de limitação na MAV (31,2% MAV >36mm, 68,8% MAV<36mm), 

porém esta relação não foi significativa estatisticamente. E um estudo recente, 

VAN DER MOLEN et al. (2013) avaliaram prospectivamente pacientes com 

câncer de CP, e demonstraram que altas doses nos músculos masseter e 

pterigoide  foram associados com alta probabilidade de desenvolver trismo 10 

semanas após radioterapia, sendo que 6% dos pacientes ainda apresentavam 

a limitação 1 ano após tratamento. 

A modalidade da radioterapia não monstrou relação significativa com o 

trismo em nossa análise, no entanto a prevalência de trismo em pacientes 

submetidos a tratamento com IMRT foi alta (32%), se comparada com outros 

estudos, embora seja menor que as outras modalidades (3D 54%, 2D 38%). 

TEGUH et al. (2008) demonstraram prevalência de 20% no grupo IMRT. KENT 

et al. (2008) não encontraram relação significativa do trismo comparando IMRT 

com RDT convencional, e sugerem que isto possa ser devido ao reduzido 
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tamanho da amostra. Na revisão sistemática de BENSADOUN et al. (2010), a 

média de prevalência de trismo para pacientes submetidos a RDT convencional 

foi 25,4%, e para pacientes submetidos a IMRT de 5%. 

A realização de QT foi um fator significativo em relação à presença de 

trismo na análise univariada, e pode atuar potencializando a toxicidade do 

tratamento. O estudo de KENT et al. (2008) não mostrou relação significativa 

na incidência de trismo entre os grupos de tratamento com RDT versus 

RDT+QT. Os estudos não avaliaram a influência da QT sobre o trismo, 

provavelmente por outros fatores serem considerados mais relevantes e por 

ser um tratamento complementar em casos de lesões avançadas. 

A presença de sonda de alimentação, assim como o seu maior tempo de 

uso, demonstrou relação significativa com o trismo. BENSADOUN et al., em 

sua revisão de literatura publicada em 2010, afirmaram que músculos e 

articulações que não se movem em sua amplitude de movimento por 3 dias já 

começam a sofrer alterações, como atrofia muscular e degeneração articular 

com espessamento de líquido sinovial e desgaste cartilaginoso. Além disso, 

muitas vezes os pacientes com alimentação líquida ou dependente da 

alimentação enteral não percebem a instalação do trismo progressivamente 

(BENSADOUN et al. 2010).  

É importante ainda ressaltar que a necessidade da alimentação enteral, 

assim como seu maior tempo de uso, pode refletir maior extensão e 

agressividade do câncer e de seu tratamento, e como consequência, maior 

acometimento funcional. 

INGLE et al. (2010) avaliaram pacientes com câncer localmente 

avançado de orofaringe submetidos a tratamento curativo (CR/RDT) e 
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mostraram em um seguimento médio de 20,7 meses que 23% ainda 

dependiam algum suporte nutricional, e com 37,1 meses ainda haviam 17% de 

indivíduos neste grupo. BRAGANTE et al. (2012) demonstraram que pacientes 

submetidos a RDT por câncer de CP em uso de alimentação nasoenteral 

apresentaram maior restrição na MAV comparando-se com aqueles com 

alimentação oral. Há poucos estudos na área que investigam a relação da 

dependência de alimentação enteral com o trismo. JAGER-WITTENAAR et al. 

(2011) avaliaram a nutrição, ingestão de dieta (oral vs enteral), e sintomas 

orais, inclusive trismo, porém não estudaram uma possível relação. 

SCOTT et al. (2008) encontraram relação significativa entre o domínio 

mastigação e o score global do questionário de Qualidade de Vida da 

Universidade de Washington com a abertura da boca, assim como nosso 

estudo. WEBER et al. (2010) estudaram a relação da qualidade de vida com a 

limitação na abertura de boca, e encontraram que o trismo tem um impacto 

negativo na qualidade de vida. Em recente estudo, PAULI et al. (2013) 

confirmaram que o trismo estava relacionado significativamente com problemas 

na salivação, mastigação e dor avaliados através do questionário de qualidade 

de vida EORTC-QLQ H&N 35. 

A dor foi outro domínio do UW-QOL que apresentou relação significativa 

com o trismo em nosso estudo. A dor orofacial é frequente entre pacientes com 

câncer de CP, sendo relatada em 50% dos pacientes antes da terapia, 81% 

durante tratamento, 70% ao final do tratamento e 36% em um período 6 meses 

após tratamento do câncer, conforme revisão sistemática de EPSTEIN et al. 

(2010). Quando relacionada à cirurgia, pode ser devido à resposta inflamatória 
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aguda ou lesão nervosa, quando associada à RDT e/ou QT normalmente é 

relacionada a mucosite oral (FISCHER, KLASSER E EPSTEIN 2008).  

FISCHER, KLASSER E EPSTEIN (2008) sugeriram que o mecanismo 

responsável pelo trismo, também possa ser responsável pela dor muscular. 

Assim, durante reabilitação ambos deveriam ser considerados.  

Nossa análise não mostrou relação significativa do trismo com a 

realização de fisioterapia. DIJKSTRA et al. (2007) demonstraram em um estudo 

retrospectivo que a abertura da boca pode melhorar com exercícios, porém o 

aumento na MAV é significativamente maior quando a limitação não é 

relacionada ao câncer de cabeça e pescoço. Além disso, o aumento na 

abertura de boca destes pacientes foi em média de 5,5mm (DP=6,0), e isto 

pode ser considerado como uma melhora funcionalmente aceitável para 

pacientes com MAV muito pequenas. 

O Therabite® (AtosMedical, USA) é um dispositivo controlado pelo 

paciente que auxilia na abertura da boca (Figura 11). As peças bucais são 

posicionadas entre mandíbula e maxila e o alongamento ocorre quando, por 

força manual, a alça é pressionada (Figura 12) (KAMSTRA et al. 2013). O uso 

do Therabite® é bem reconhecido com melhoras significativas na MAV em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos a tratamento curativo 

(BUCHBINDER et al. 1993; COHEN et al. 2005; KAMSTRA et al. 2013).  
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Fonte: Cohen et al. (2005) 

Figura 11 – Therabite® 

 

Fonte: Cohen et al. (2005) 

NOTA: A - os suportes são posicionados entre os dentes; 

B - por controle manual do paciente, o dispositivo é aberto até a MAV. 

Figura 12 – Uso do Therabite® 
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Outros dispositivos de mobilização dinâmica são descritos na literatura 

científica. O Dynasplint® Trismus System (DTS; Dynasplint Systems Inc, 

Severna Park, Md, USA) segue o princípio do baixo torque associado a um 

alongamento prolongado, normalmente sendo usado em protocolos com 

períodos de 20-30 minutos, 3 vezes ao dia (STUBBLEFIELD, MANFIELD e 

RIEDEL 2010; BARANANO et al. 2011) (Figura 13). 

 
Fonte: Stubblefield et al. (2010) 

Figura 13 – Dynasplint ® 

 

As esferas de borracha e as espátulas de madeira também podem ser 

usadas como adjuvantes na fisioterapia convencional, que envolve exercícios 

ativos de máxima abertura e fechamento, lateralização para direita e esquerda 

e retração e protrusão da mandíbula, além de alongamentos passivos 

(BUCHBINDER et al. 1993; DJKISTRA et al. 2007). 

A fisioterapia pode ser realizada como tratamento do trismo, assim como 

de forma preventiva (COHEN et al. 2005; GRANDI et al. 2007). Por isso a 

importância em se identificar aqueles pacientes que tenham maior risco de 

desenvolver este tipo de sequela. 

De maneira a consolidar as informações obtidas neste estudo, observou-

se que a prevalência do trismo em nossa amostra foi de 30%, e estes 
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indivíduos mostraram pior qualidade de vida. As características clínicas 

relacionadas ao trismo foram diversas, o que demonstra causa multifatorial e 

grande associação às variáveis que são relacionadas a grandes volumes 

tumorais. Assim, o trismo parece estar relacionado a uma cascata de eventos 

que influenciam atividades funcionais básicas como fala e alimentação. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as limitações do estudo, notou-se que o questionamento sobre a 

deglutição e hábitos alimentares (sólido, pastoso, líquido), embora não fosse o 

foco da pesquisa, talvez fossem informações importantes que tivessem alguma 

influência sobre a abertura da boca. Muitos pacientes apresentavam como 

queixa principal, a falta de saliva, alterando significativamente a mastigação e 

deglutição dos alimentos. A informação sobre apresentar prótese bucal ou não, 

se ela estaria adequada, poderia gerar alguma influência devido ao estímulo 

funcional que proporciona. Assim, são questionamentos que podem estar 

presentes e serem investigados em futuros estudos. 

Embora com um número significativo de participantes, algumas variáveis 

mais específicas como tipos de cirurgia e tipos de reconstrução não foram 

passíveis de avaliação. Assim, sugere-se que estudos amplos envolvendo 

pacientes submetidos a mais de um tratamento curativo ou com câncer em 

diversas localizações sejam realizados de forma a permitirem uma análise mais 

completa dos dados.  

Sugere-se também que estudos longitudinais envolvendo as mesmas 

características analisadas sejam realizados a fim de tornar possível 
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identificação de fatores de risco para o desenvolvimento do trismo, com 

posterior proposta de prevenção e tratamento para pacientes com risco desta 

complicação, em tempo adequado dentro o período de enfrentamento do 

câncer. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

- A prevalência do trismo entre os pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço submetidos a tratamento com finalidade curativa foi de 30%.  

- As características associadas à ocorrência do trismo nestes pacientes 

foram estadios tumorais avançados, associação de tratamentos curativos, 

realização de RDT, QT e reconstrução cirúrgica, utilização e tempo de uso de 

sonda de alimentação. 

- O trismo apresentou impacto negativo na qualidade de vida dos 

indivíduos da amostra demonstrado pelo escore composto, assim como pelas 

variáveis individuais dor, mastigação e fala. 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital do 

Câncer A.C. Camargo 
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Anexo B - Questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington 

 

 

Este questionário pergunta sobre sua saúde e qualidade de vida durante os últimos 

sete dias. Por favor, responda a todas as questões marcando uma alternativa para 

cada questão. 

 

1. Dor (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu não tenho dor 

[ ] Há dor leve não necessitando de medicação 

[ ] Eu tenho dor moderada, requerendo uso de medicação regularmente 

[ ] Eu tenho dor severa controlada somente com medicamentos controlados 

[ ] Eu tenho dor severa, não controlada por medicação 

 

2. Aparência (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Não há mudança na minha aparência 

[ ] A mudança na minha aparência é mínima 

[ ] Minha aparência me incomoda, mas eu permaneço ativo 

[ ] Eu me sinto desfigurado significativamente e limito minhas atividades devido a 

minha aparência 

[ ] Eu não posso estar com outras pessoas devido a minha aparência 

 

3. Atividade (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu estou tão ativo quanto sempre estive 

[ ] Existem vezes em que não posso manter meu ritmo antigo, mas não 

frequentemente 

[ ] Eu estou frequentemente cansado e tenho diminuído minhas atividades embora eu 

ainda saia de casa 

[ ] Eu não saio de casa porque eu não tenho força 

[ ] Eu geralmente fico na cama ou na cadeira e não saio de casa 

 

4. Recreação (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Não há limitações para recreação em casa ou fora de casa 

[ ] Há poucas coisas que eu não posso fazer, mas eu ainda saio de casa para me 

divertir 
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[ ] Há muitas vezes que eu gostaria de sair mais de casa, mas eu não estou bem para 

isso 

[ ] Há limitação severa para o que eu posso fazer, geralmente eu fico em casa e 

assisto TV 

[ ] Eu não posso fazer nada agradável 

 

5.Deglutição (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu posso engolir tão bem como sempre 

[ ] Eu não posso engolir algumas comidas sólidas 

[ ] Eu posso engolir somente comidas líquidas 

[ ] Eu não posso engolir porque desce errado e me sufoca 

 

6.Mastigação (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu posso mastigar tão bem como sempre 

[ ] Eu posso comer alimentos sólidos leves mas não consigo mastigar algumas 

comidas 

[ ] Eu não posso mastigar nem mesmo alimentos leves 

 

7.Fala (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Minha fala é a mesma de sempre 

[ ] Eu tenho dificuldade para dizer algumas palavras mas eu posso ser entendido 

mesmo ao telefone 

[ ] Somente minha família e amigos podem me entender 

[ ] Eu não sou entendido pelos outros 

 

8. Ombro (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu não tenho problemas com meu ombro 

[ ] Meu ombro é endurecido mas isto não afeta minha atividade ou força 

[ ] Dor ou fraqueza em meu ombro me fizeram mudar meu trabalho 

[ ] Eu não posso trabalhar devido problemas com meu ombro 

 

9. Paladar (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu sinto sabor da comida normalmente 

[ ] Eu sinto o sabor da maioria das comidas normalmente 

[ ] Eu posso sentir o sabor de algumas comidas 

[ ] Eu não sinto o sabor de nenhuma comida 
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10. Saliva (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Minha saliva é de consistência normal 

[ ] Eu tenho menos saliva que o normal, mas ainda é o suficiente 

[ ] Eu tenho muito pouca saliva 

[ ] Eu não tenho saliva 

 

11. Humor (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Meu humor é excelente e não foi afetado por causa do meu câncer 

[ ] Meu humor é geralmente bom e é somente afetado por causa do meu câncer 

ocasionalmente 

[ ] Eu não estou nem com bom humor nem deprimido por causa do meu câncer 

[ ] Eu estou um pouco deprimido por causa do meu câncer 

[ ] Eu estou extremamente deprimido por causa do meu câncer 

 

12. Ansiedade (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Eu não estou ansioso por causa do meu câncer 

[ ] Eu estou um pouco ansioso por causa do meu câncer 

[ ] Eu estou ansioso por causa do meu câncer 

[ ] Eu estou muito ansioso por causa do meu câncer 

 

Quais problemas tem sido os mais importantes para você durante os últimos 7 dias? 

Marque [ ] em até 3 alternativas 

[ ] Dor    [ ]Deglutição  [ ] Paladar 

[ ] Aparência   [ ] Mastigação  [ ] Saliva 

[ ] Atividade   [ ]Fala   [ ] Humor 

[ ] Recreação  [ ] Ombro   [ ] Ansiedade 

 

Questões gerais 

 

Comparado com o mês antes de você desenvolver o câncer, como você classificaria 

sua qualidade de vida relacionada à saúde (marque uma alternativa: [ ]) 

[ ] Muito melhor 

[ ] Um pouco melhor 

[ ] Mais ou menos o mesmo 

[ ] Um pouco pior 
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[ ] Muito pior 

 

Em geral, você poderia dizer que sua qualidade de vida relacionada à saúde nos 

últimos 7 dias tem sido: (marque uma alternativa [ ]) 

[ ] Excelente 

[ ] Muito boa 

[ ] Boa 

[ ] Média 

[ ] Ruim 

[ ] Muito ruim 

 

De um modo geral a qualidade de vida inclui não somente saúde física e mental, mas 

também muitos outros fatores, tais como família, amigos, espiritualidade, atividades de 

lazer pessoal que são importantes para sua satisfação com a vida. Considerando tudo 

em sua vida que contribui para seu bem-estar pessoal, classifique a sua qualidade de 

vida em geral durante os últimos 7 dias. (marque uma alternativa: [ ]) 

[ ] Excelente 

[ ] Muito boa 

[ ] Boa 

[ ] Média 

[ ] Ruim 

[ ] Muito ruim 

 

Por favor, descreva quaisquer outros problemas (médicos ou não médicos) que são 

importantes para sua qualidade de vida e que não tenham sido adequadamente 

mencionados pelas nossas perguntas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________ 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Pesquisa 

 

 

Esta pesquisa tem como título “Prevalência e caracterização do trismo 

em pacientes tratados por câncer de cabeça e pescoço”, e será realizada pela 

fisioterapeuta Mayara Gonçalves, visando aplicar uma ficha de avaliação para 

caracterizar fatores para o desenvolvimento do trismo, que é uma dificuldade 

para a  abertura da boca. A sua experiência e sua história, após o diagnóstico 

do câncer, são importantes, pois poderão ajudar os profissionais que trabalham 

no serviço a entender os fatores que contribuem para esta seqüela do 

tratamento, o que poderá futuramente beneficiar outros pacientes. Por esse 

motivo, os resultados dessa pesquisa serão analisados e posteriormente 

divulgados e publicados para outros profissionais da saúde, mas os seus dados 

pessoais serão mantidos confidenciais. 

Caso concorde em participar do estudo, teremos uma conversa inicial 

para que eu explique como o estudo será feito e depois, com a sua permissão, 

faremos uma avaliação fisioterapêutica com instrumentos e métodos não 

invasivos, não trazendo nenhum tipo de desconforto ou risco a sua saúde.  

Durante a avaliação serão feitas algumas perguntas relacionadas a sua 

saúde, avaliaremos se o(a) senhor(a) está com alguma diminuição na abertura 

da boca com um instrumento chamado paquímetro que analisa a distância 

entre seus dentes da frente. O(a) senhor(a) também será questionado quanto a 

presença ou não de dor, e se sim qual a intensidade da mesma. O(a) senhor(a) 

deverá ainda responder um questionário sobre sua qualidade de vida. 

Esta avaliação completa incluindo o questionário de qualidade de vida 

durará em média 20 minutos. 

FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE 

HOSPITAL A.C. CAMARGO 



 

 

Benefícios e riscos potenciais do estudo  

 

Os benefícios potenciais obtidos com este estudo incluem a identificação 

do trismo e de seus fatores de risco. Poderá haver benefícios futuros para 

outros pacientes que serão submetidos ao mesmo tratamento, tornando 

possível tratarmos o trismo preventivamente de forma que não se instale ou 

sua gravidade seja menor. Não haverá nenhum ganho material ou financeiro 

em participar da pesquisa. Não há qualquer risco na avaliação proposta. 

 

Descontinuidade do estudo 

 

A sua participação neste estudo é voluntária e não afetará em nada os 

seus retornos de acompanhamento médico ou fisioterapêutico neste hospital. 

O(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer momento, caso não esteja se 

sentindo a vontade ou não concorde mais em participar do estudo. O(a) 

senhor(a) não precisará dizer porque deseja desligar-se do estudo. 

 

Registro dos pacientes 

 

As informações obtidas nesta pesquisa são sigilosas e não poderão ser 

consultadas por pessoas não ligadas à pesquisa sem sua autorização oficial. 

 

Eu, ______________________________________aceito o convite para 

participar, voluntariamente, dessa pesquisa, recebendo uma cópia desse termo 

para possível contato se for necessário. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

_____________________________________________ 

Pesquisadora Responsável: Prof. Dr. Luis Paulo Kowalski 

CRM:  36404 



 

 

Fone: (11) 979958803 

 

 

Se o pesquisador responsável não fornecer as informações/ 

esclarecimentos suficientes, por favor entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da Fundação Antônio Prudente – Hospital do 

Câncer - A.C. Camargo/SP pelo telefone (11) 2189-5000, ramais 2069 ou 5020. 

de segunda-feira à quinta-feira das 7 horas às 18 horas e sexta-feira das 7 

horas às 16 horas. 

 

 

 

São Paulo, ____ de ______________________ de _______. 



 

 

Apêndice 2 – Ficha de Avaliação 

 

 

A – DADOS PESSOAIS    DATA: ___/___/_____ 

 

Nome: _____________________________________          Registro: ________ 

Data de nascimento: ___/___/____  Idade: _____ 

Naturalidade: _______________  Procedência: ____________________ 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  Estado Civil: _____________________ 

Grau de Escolaridade: (   ) Alfabetizado (   ) Não alfabetizado  

Ocupação: ______________________________________________________ 

Fumo: (    ) Nunca (    ) Parou (    ) Mantém o vício 

Álcool: (    ) Nunca (    ) Parou (    ) Mantém o vício 

Doenças Associadas: (   ) Diabetes (   ) HAS   (   )Outras _____________________ 

Medicações em uso: _______________________________________________ 

 

B – DIAGNÓSTICO CLÍNICO  

Lesão Primária: ______________________________________________________ 

Tempo de diagnóstico: ________________________________________________ 

Estadiamento do TU (TNM): ____________________________________________ 

Metástases: Não (    )  Sim (    ) Onde: ___________________________  

 

C – ANAMNESE 

Queixa principal:_____________________________________________________ 

(   ) Dor  (   ) Limitação de ADM    (   ) Dificuldade em AVDs 

 

Se sim, quais as atividades em que você sente a dor, limitação ou dificuldade: 

(   ) Falar (   ) Mastigar comida dura (   ) Mastigar comida mole  (   ) Morder 

(   ) Rir  (   ) Beber   (   ) Bocejar 

E qual é seu nível de percepção:  

(   ) Pouco (   ) Moderado   (   ) Muito 

 

Tratamento radioterápico (   ) Sim  (   ) Não 

Início: ____/____/____  Término:____/____/____  

Tempo de término:__________________________________________________ 

- Dose: ____________________________________________________________ 



 

 

- Campo: __________________________________________________________ 

- Modalidade: _______________________________________________________ 

- Número total de sessões: ____________________________________________ 

- Obs:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Complicações da RT diagnosticadas durante o tratamento: 

(   ) Trismo (   ) Xerostomia (   ) Mucosite   (   ) Osteoradionecrose 

(   ) Perda de paladar  (   ) Outros____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Tratamento cirúrgico  (   ) Sim  (   ) Não 

Quando: ____/____/____ 

Tempo desde a cirurgia:_______________________________________________ 

- Localização:_______________________________________________________ 

-Tipo de cirurgia:_____________________________________________________ 

- Esvaziamento Cervical:______________________________________________ 

- Reconstrução: _____________________________________________________ 

- Utilizou sonda nasogástrica  (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, por quanto tempo: _____________________________________________ 

- Observação: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tratamentos associados: (   ) QT   

- Obs: _____________________________________________________________ 

 

Tratamento fisioterapêutico  (   ) Sim  (   ) Não 

Início: ____/____/____  Término:____/____/____  

Tempo de término:__________________________________________________ 

Em andamento  (   ) Sim  (   ) Não 

 - Número total de sessões:_____________________________________________ 



 

 

Acompanhamento com outros profissionais da saúde: 

(   ) Fonoaudiologia  (   ) Odontologia  (   ) Outros 

___________________________________________________________________ 

 

D – EXAME FÍSICO 

ABERTURA DA BOCA (Paquímetro) 

(1) (2) (3) Média 

    

Dentado: (   )Sim  (   )Não 

Obs: ______________________________________________________________   

 

AVALIAÇÃO DA DOR 

- Intensidade (     ) 

- Localização: ____________________________________________________ 
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Abstract 

Background: Head and neck cancer (HNC) and its treatment can lead to several 

functional changes, including limitation of mouth opening, diagnosed as trismus.  

Methods: This is a a cross-sectional descriptive study assessing trismus in treated HNC 

patients. The evaluations consisted of an interview, measurement of mouth opening, 

pain assessment and quality of life evaluation (University of Washington Quality of 

Life Questionnaire). The study included 313 participants major, of both genders, 

diagnosed and treated for cancer of the mouth, oropharynx, paranasal sinuses or 

nasopharynx. Results: The prevalence of trismus in the sample was 30%. The presence 

of trismus was correlated with advanced tumor stage (p<0.01), combined curative 

treatment (p<0.01) and increased time of enteral feeding dependency (p<0.01). Patients 

with trismus had significantly worse quality of life (UW composite scores) (p=0.021).  

Conclusions: Factors related to the tumor, as well as their treatment had a significant 

role in the development of trismus. 

   



 

 

Introduction 

Trismus can be broadly defined as a limitation in mouth opening. In oncology, it 

is listed as a consequence of the tumor invasion or treatment of head and neck cancer. 
1,2

 

Trismus after radiotherapy seems to be related to injury and fibrosis of the masticatory 

muscles and nerve damage causing mandibular hypomobility that leads to joint and 

muscle degeneration. 
3
 Frequently limitation in mouth opening is not adequately 

assessed due to other more incapacitating changes appearing in patients undergoing 

radiation therapy (RDT), chemotherapy (CT) or surgery (SR). However, when it occurs, 

it can lead to serious functional difficulties and significantly alter the individual's 

quality of life. 
4,5,6

 

Although several studies related to trismus in head and neck cancer published, 

the small number of patients reported and lack of uniformity in the evaluation leave 

several issues to be clarified. Furthermore, it has become important to evaluate, identify 

and characterize which patients are subject to the development of trismus to propose 

appropriate forms of prevention and treatment.  

 

Materials and Methods 

This was a cross-sectional study including a convenience sample of 313 patients 

followed up at the Department of Head and Neck Surgery and Otorhinolaryngology 

and/or the Department of Radiotherapy, A.C. Camargo Cancer Center, from September 

2011 to February 2013. Selected patients were older than 18 years, of both genders, 

diagnosed with malignant tumors of the oral cavity, oropharynx, paranasal sinuses or 

nasopharynx treated by to radiotherapy and/or surgery. Patients who agreed to 



 

 

participate signed an informed consent. The present study was approved by the A.C. 

Camargo Cancer Center Research Ethics Committee under number 1584/11. Patients 

who had recurrences or uncontrolled comorbidities and patients who did not attend the 

evaluations were excluded from the study. 

 To evaluate and identify factors associated with the development of trismus, a 

single evaluation was performed for each patient, and a classification system was 

proposed for surgical risk to the development of trismus based on prior knowledge of 

experienced surgeons and supported by the surgical descriptions found in the patient 

records.  

The evaluation consisted of medical history, clinical diagnosis, main complaint, 

stage of disease according to TNM classification, curative treatment performed, the 

need to use feeding tube as well as the time spent with nasogastric tube or gastrostomy, 

pain assessment using the Visual Analogue Scale (VAS), quality of life assessment 

using the University of Washington Quality of Life questionnaire and a physical 

examination involving a measurement of mouth opening using a caliper according to 

the methodology described by GOLDSTEIN et al. (1999). 
7
 Individuals who had an 

average of three measures of Maximum Vertical Mandibular Opening (MVMO) less 

than or equal to 35 mm were considered to have trismus. The criteria for classification 

of trismus considered in this study were proposed by DIJKSTRA et al. (2006). 
8
 

Two examiners (physicians and surgeons specializing in head and neck surgery) 

classified the individuals undergoing surgery according to risk of trismus based on the 

surgical description found in the patient records. The classification of surgical risk for 

the development of trismus was as follows: surgeries that involved the 



 

 

temporomandibular joint (TMJ), masticatory muscles, ascending branch of the mandible 

or buccal mucosa, with manipulation but without removal of these structures were 

considered to present a high risk of developing trismus. Moderate risk for the 

development of trismus was present when the abovementioned structures were 

manipulated and partially or totally removed. Low risk for the development of trismus 

was present when the surgery did not involve such regions. Cases in which there was 

doubt or in which there was no surgical description were considered to be of 

undetermined risk. To examine the reproducibility of the classification system, the 

examiners reviewed the database again approximately 30 days after the first analysis. 

The level of significance adopted was 5%, and the free R statistical software 

version 3.0.1 was used for the analyses (www.R-project.org). 
9
 A descriptive analysis 

was performed for socio-demographic and clinical characteristics. Distributions of 

absolute and relative frequencies for qualitative variables were presented as well as 

summary statistics for quantitative variables (mean, standard deviation, median, 

minimum and maximum value). The chi-square test was used to evaluate association 

between socio-demographic and clinical characteristics (when qualitative) with trismus. 

The associations of quantitative variables with trismus were verified using the Student t 

test. Kendall's coefficient of concordance was used to evaluate inter-rater agreement 

regarding surgical risk of patients developing trismus. In the multivariate analysis, a 

logistic regression model was used in which all clinical characteristics that were 

significant at the 5% level in previous analyses were included. A cutoff for the 

probability of an individual having trismus, estimated by the model, was found to 

maximize both the sensitivity (ability to correctly classify individuals with trismus) and 

specificity (ability to correctly classify individuals without trismus). Accuracy was also 

http://www.r-project.org/


 

 

evaluated. A nomogram and RPA (Recursive Partitioning Analysis) were used to 

graphically represent the results encountered in the logistic model.  

 

Results 

The prevalence of trismus in the study sample was 30% (94/313) (Figure 1). 

Among socio-demographic characteristics, neither age nor gender showed a significant 

relationship with trismus (p = 0.263 and p = 0.13, respectively). Regarding clinical 

features, there was no significant relationship between trismus and tumor location (p = 

0.1395), performance of neck dissection (p = 0.0799), RDT mode (p = 0.0787) or 

radiation dose in the face and neck (p = 0.14). 

When tumor dimensions were evaluated, according to TNM classification, there 

was a significant difference between the T1 + T2 groups and the T3 + T4 groups 

regarding trismus (p < 0.01) (Figure 2). The prevalence of trismus was higher in 

patients who underwent combined treatment than in those who underwent single 

treatments (Table 1). Surgical reconstruction was also an important factor (38% whom 

were submit to reconstruction had trismus / 20% whom were not submit to 

reconstruction had trismus, p = 0.0032). 

The need to use feeding tube (p = 0.029) and the time for which individuals 

required nasogastric tube or gastrostomy (p = 0.0001) (Figure 3) showed a significant 

relationship with the risk of the patient developing trismus. In our study, tube time 

included the time spent in postoperative recovery, as well as the time during and after 

RDT or radiochemotherapy. 



 

 

Classification of surgical risk of trismus 

The relationship between surgical risk and the development of trismus rated by 

examiner 1 in the first analysis revealed that 67% of high-risk individuals developed 

trismus. Risk assessment was also analyzed by a second examiner who used the same 

criteria proposed for classification, and the degree of agreement between them was 

considered moderate according to the Kendall coefficient, which was 64% in the first 

analysis and 66% in the second analysis (30 days after the first analysis). 

Quality of Life 

The overall mean score for quality of life obtained from the UW-QOL 

completed by the participants was 79.6. Among those with trismus, the mean was 72.9 

(SD = 14.2), and for those who did not have trismus during the evaluation, the mean 

was 82.4 (SD = 12.6) (p < 0.01). A significant difference also occurred within 

individual variables: for pain, the mean score for patients with trismus was 80.0 (SD = 

24.5) and for patients without trismus was 86.4 (SD = 21.6) (p = 0.01); for chewing, 

patients with trismus had a mean score of 55.8 (SD = 29.2) and those without trismus 

had a score of 73.9 (SD = 31.5) (p < 0.01); for speaking, individuals with trismus had a 

mean of 74.9 (SD = 20.5) and those without trismus had a mean of 85.4 (SD = 18.7) (p 

< 0.01); and for sense of humor, subjects with trismus had a mean of 78.2 points (SD = 

28.7) and those without trismus had a mean of 84.9 (SD = 24.2) (p = 0.05).  

Pain at the time of evaluation of mouth opening was reported by 25 participants 

who had MVMO less than or equal to 35 mm. Of these individuals, 10 reported pain in 

the region of bony structures such as the mandible and maxilla, 9 reported pain in the 



 

 

TMJ, 3 reported pain in the masticatory muscle region and 3 reported pain in an outer 

region such as the lip commissure. 

Multivariate analysis 

In the multivariate analysis, tumor dimensions of TNM classification system, 

use of feeding tube and type of treatment showed significance in the univariate analysis 

(Table 2). Patients who undergo exclusively surgery or radiotherapy had a less than 

20% chance of developing trismus, and those who underwent a combined treatment not 

requiring a feeding tube have approximately a 30% chance of developing trismus. If 

they need the tube, patients in stage T1 or T2 have approximately a 40% chance of 

developing trismus. Patients in stage T3 or T4 have approximately a 50 to 60% risk of 

trismus (RPA). Similar numbers can be observed in the nomogram (Figure 4). 

Discussion 

 Prevalence of trismus in patients treated for head and neck cancer is highly 

variable, likely due to differences in samples and criteria for classification and 

evaluation of trismus. In a retrospective study performed by ICHIMURA and 

TANAKA (1993), prevalence of trismus was approximately 10%. 
2
 In a study by 

WEBER et al. (2010), who used the same classification used in this study, prevalence 

was 50%, and in the reviews of BENSADOUN et al. (2010) and DIJKSTRA, KALK 

and ROODENBURG (2004), prevalence rates were 25.4% and 18%, respectively. 
3,5,10

  

 The relationship between trismus and advanced tumor stage has been described 

in scientific studies and is well established. 
4,5

 However, the effects of tumor site on 



 

 

trismus development are unclear, as studies have variable results and usually small 

samples. 
11,12,13

  

 In our study, we observed that trismus was more common in individuals who 

underwent combined curative treatment, result also reported in other recent studies. 
13,14 

The vast majority of studies report trismus resulting from radiotherapy, including 

GOLDSTEIN et al. (1999) who demonstrated that radiation dose was related to a 

decrease in MVMO. Other authors also confirmed this relationship over the years. 

5,7,15,16,17
 Some studies attempted to demonstrate the influence of radiotherapy 

modalities on limited mouth opening. 
15,16

  

 Surgery alone is rarely addressed in relation to trismus. Our analysis showed no 

significant association between surgery and trismus, but it is interesting to note that the 

patients who underwent surgery alone showed a lower prevalence of trismus. Our 

proposal for a surgical classification system for the risk of developing trismus showed 

moderate inter-rater agreement, even in a re-test performed one month after the first 

review. It also showed a good relationship with the development of trismus (67% of 

high-risk individuals had trismus). 

 The participants who required surgical reconstruction had a higher prevalence of 

trismus (38%) than those who did not need reconstruction (20%). This fact was 

discussed by SCOTT et al. (2008), who stated that patients having reconstruction tend 

to have a more advanced disease and often require radiotherapy as an adjuvant therapy. 

4
 Furthermore, type of reconstruction was not analyzed in our study, and GONZÁLEZ-

GARCÍA et al. (2008) and DEAN et al. (2012) argued that the type of flap affects joint 

function. 
18,19

 



 

 

 Inactivity also leads to changes in the joints and muscles, such as muscle atrophy 

and joint degeneration, with thickening of the synovial fluid and cartilage wear. 
3
 The 

use of a feeding tube and longer duration of use showed a significant relationship with 

trismus; this correlation may demonstrate the effect of inactivity due to reduced 

mandibular function. Moreover, the need for enteral feeding may reflect severity of the 

disease and consequently, greater functional impairment. BRAGANTE et al. (2012) 

showed that patients undergoing RDT for head and neck cancer using nasogastric 

feeding showed greater restriction in MVMO than those feeding orally. 
20

 JAGER-

WITTENAAR et al. (2011) evaluated nutrition, dietary intake (enteral vs. oral) and oral 

symptoms including trismus, but they did not explore the possible relationships between 

these factors. 
21

  

 Agreeing with our findings, SCOTT et al. (2008) found a significant relationship 

between chewing section and the overall score on the University of Washington Quality 

of Life Questionnaire. 
4
 Pain was another part of the UW-QOL that showed a significant 

relationship with trismus in our study. Pain is common among patients with head and 

neck cancer according to a study by EPSTEIN et al. (2010) and may be related to 

surgery due to an acute inflammatory response or nerve injury or associated with RDT 

and/or CT, which are usually related to oral mucositis. 
22,23

 Other quality of life 

questionnaires had been used to study treated patients with head and neck cancer also 

demonstrated the negative impact of trismus. 
5,6

 

 As trismus has a great influence on quality of life, it is important to try to reduce 

its morbidity. DJKISTRA et al. (2007) demonstrated in a retrospective study that the 

opening of the mouth may improve with exercise, but the increase in MVMO is 

significantly higher when the limitation is not related to head and neck cancer. 
24

  



 

 

There is also the question of trismus prevention; however, little is known about 

its effectiveness. It is hoped that by identifying groups considered at higher risk of 

developing trismus, early intervention may be more effective. Mechanical devices as 

well as conventional physiotherapy with active and stretching exercises can be carried 

out as part of this process. 
25,26,27

  

The RPA is a statistical multiple regression analysis method that creates a 

decision tree for prediction models. All significant variables in the logistic model were 

therefore included in the RPA. The nomogram is a graphical method that helps to 

identify the approximate value of a function composed of any number of variables. In 

this study, we constructed a nomogram of the logistic model; i.e., the use of the 

nomogram makes it possible to calculate the probability of an individual developing 

trismus according to his or her tumor stage (T1 + T2 or T3 + T4), treatment performed 

(exclusive or combined) and use of a nasogastric tube (yes or no). 

To summarize the information obtained in this study, the prevalence of trismus 

in our sample was 30%, and these individuals showed poorer quality of life than 

unaffected individuals. Various clinical characteristics were related to trismus, which 

indicates a multifactorial cause and a high degree of association with variables that are 

related to large tumor volumes. Thus, trismus seems to be related to a cascade of events 

that influence basic functional activities such as speech and eating. 

 It is necessary to perform a longitudinal prospective study involving all patients 

submitted to curative treatment to ascertain the actual prevalence of these sequelae. This 

longitudinal prospective study can also provide information on the prevalence at 

different treatment steps (after surgery, after adjuvant treatment, and after long term 



 

 

follow-up). Although the present retrospective study included a large number of 

participants, the role of certain specific variables, such as the type of ablative surgery 

could not be evaluated. An additional advantage of a prospective study is that it can be 

more informative regarding the significance of numerous putative risk factors. 
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Table 1 – Prevalence of trismus related to treatment. 
 

Treatment 
Trismus 

TOTAL p value No 
n (%) 

Yes 
n (%) 

SR 98 (86) 16 (14) 114 

0.0001 

SR + RDT 40 (61) 26 (39) 66 

SR + RDT + CT 26 (57) 20 (43) 46 

RDT 6 (86) 1 (14) 7 

RDT + CT 49 (61) 31 (39) 80 
SR: surgery; RDT: radiotherapy; CT: chemotherapy. 



 

 

Table 2 – Multivariate analysis considering the variables T, tube and 

treatment type.  

 

Variable Category n OR CI (95%) p value 

T 
T1 + T2 149 1       

T3 + T4 110 2.14 1.12 4.09 0.020 

Tube 
No 79 1       

Yes 180 2.89 1.39 6.33 0.006 

Treatment 

SR 82 1       

SR + RDT 59 2.53 1.05 6.31 0.042 

SR + RDT + CT 42 3.76 1.49 9.77 0.005 

RDT 6 1.51 0.07 12.15 0.732 

RDT + CT 70 3.76 1.49 9.77 0.005 
OR: odds ratio; CI: confidence interval; SR: surgery; RDT: radiotherapy; CT: chemotherapy. 
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