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RESUMO

Rivelli TG. Avaliação de toxicidades tardias em pacientes com carcinoma
epidermoide de cabeça e pescoço submetidos a quimiorradiação concomitante
baseada em cisplatina [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2018.
Introdução: A quimiorradioterapia (QRT) concomitante baseada em cisplatina é
uma opção de tratamento empregada para os pacientes com carcinoma epidermoide
de cabeça e pescoço (CECCP) localmente avançado e com bom performance status,
seja em caráter adjuvante ou definitivo. O ganho de sobrevida com esta modalidade
de tratamento é acompanhado de aumento das toxicidades agudas em comparação
com a radioterapia isolada. A ocorrência de toxicidades tardias é menos reportada na
literatura e incluem xerostomia, disfagia, hipotireoidismo, ototoxicidade,
fístula/necrose cutânea, dentre outras. Tais sequelas tardias podem comprometer a
qualidade de vida do sobrevivente ao CECCP. Objetivos: Verificar a prevalência de
toxicidades tardias em sobreviventes ao CECCP tratados com QRT baseada em
cisplatina. Métodos: Estudo transversal, uni-institucional, que incluiu de forma
sequencial pacientes acima de 18 anos, tratados para CECCP (sítios primários:
nasofaringe, orofaringe, cavidade oral, hipofaringe e laringe) e que haviam recebido
QRT adjuvante ou definitiva, baseada em cisplatina. Estes pacientes estavam em
seguimento há pelo menos 2 anos, sem evidência de doença. Os pacientes realizaram
audiometria, endoscopia digestiva alta (EDA), nasofibrolaringoscopia da deglutição
(NFL), exames laboratoriais (toxicidade tireoidiana e renal). Os pacientes incluídos
também foram examinados clinicamente e as toxicidades apresentadas foram
graduadas de acordo com a escala de toxicidades tardias do RTOG/EORTC. Os
sobreviventes foram ainda avaliados quanto à percepção das toxicidades através de
um inventário de sintomas e responderam questionários de qualidade de vida.
Resultados: De janeiro de 2014 a fevereiro de 2017, 120 pacientes assinaram o
TCLE. A idade mediana dos pacientes é 59 anos (21-78), com predomínio do sexo
masculino (73%) e da cor branca (58%). Antecedente de tabagismo foi referido por
80% da amostra e de etilismo por 63%. Referente ao sítio primário, a maioria dos
pacientes apresenta tumor em orofaringe (42%), seguido por laringe (23%) e
cavidade oral (19%). O tempo de seguimento mediano é 42 meses (24-125). Há
predomínio de pacientes com doença localmente avançada, tumores T3/T4 em 75%
da amostra e N+ em 72%. A dose mediana de cisplatina recebida durante a
concomitância foi 300 mg/m² (100-300) e de radioterapia foi 70 Gy (60-70,4). A
QRT foi oferecida em caráter adjuvante em 49% da amostra. As toxicidades mais
relatadas pelos pacientes foram: xerostomia (83%), alteração na voz (74%), saliva
pegajosa (73%) e disfagia (73%). Ao se graduar as toxicidades conforme escala do
RTOG/EORTC, verificou-se que a maioria das toxicidades apresentadas eram de
graus leves, 1 ou 2. EDA encontrou estenose faríngea em 10% dos pacientes e NFL
identificou fibrose em 37% dos sobreviventes. Dos pacientes submetidos a
audiometria, 42% apresentaram perda auditiva de possível causa ototóxica. Cerca de
14% dos sobreviventes apresentam clearance de creatinina estimado
<60 mL/min/1,73m². Conclusões: Toxicidades tardias foram frequentemente
reportadas pelos sobreviventes ao CECCP após QRT, porém, na maioria das vezes,
de intensidade leve (graus 1 ou 2). Após a QRT, um seguimento cuidadoso é
essencial para diagnóstico precoce e reabilitação a essas toxicidades, a fim de
preservar a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes.
Descritores: neoplasias de cabeça e pescoço; quimiorradioterapia; sobreviventes;
sobreviventes de câncer; toxicidade; toxicidade crônica; qualidade de vida.

ABSTRACT

Rivelli TG. Late toxicities (LT) in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)
patients treated with cisplatin based chemoradiation (CRT) [thesis]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.
Background: Cisplatin based CRT is the standard therapy for patients with locally
advanced HNSCC with good performance status either as adjuvant or as definitive
treatment. The survival gain with this treatment modality is accompanied by an
increase in acute toxicities in comparison with isolated radiotherapy. The occurrence
of LT is less reported in the literature and includes xerostomia, dysphagia,
hypothyroidism, ototoxicity, cutaneous fistula / necrosis, among others. Such late
sequelae may compromise the survivor's quality of life. Endpoints: To verify the
prevalence of late toxicities in HNSCC survivors treated with cisplatin based CRT.
Methods: A cross-sectional study that sequentially included patients over 18 years of
age who were previously treated for HNSCC (primary sites: nasopharynx,
oropharynx, oral cavity, hypopharynx and larynx) and who had received either
adjuvant or definitive cisplatin based CRT. These patients were in follow-up for at
least 2 years, with no evidence of disease. The patients underwent audiometry, upper
GI endoscopy, nasopharyngolaryngoscopy (NPL), laboratory tests (thyroid and
kidney toxicity). The included patients were also clinically assessed for mucous
membrane, skin, subcutaneous tissue, salivary gland, larynx and esophagus LT
according to the RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring Schema. All
patients answered a questionnaire about their perception of LT through a symptoms
inventory and also answered QoL questionnaires. Results: From January 2014 to
February 2017, 120 patients signed the informed consent form. The mean age of the
patients is 59 years (21-78), predominantly male (73%) and white (58%). Previous
smoking habits were reported by 80% of the sample and alcohol consumption by
63%. Most common primary sites were oropharynx (42%), followed by larynx (23%)
and oral cavity (19%). The median follow-up time is 42 months (24-125). There was
a predominance of locally advanced disease, T3 / T4 tumors in 75% of the sample
and N + in 72%. The median cisplatin dose during concomitance was 300 mg/m²
(100-300) and the median radiotherapy delivered dose was 70Gy (60-70.4). CRT was
delivered as an adjuvant treatment in 49% of the sample. The most frequently selfreported LT were xerostomia (83%), voice disorders (74%), sticky saliva (73%) and
dysphagia (73%). Assessing the toxicities according to the RTOG / EORTC scale
most of them were mild, grade 1-2. Upper GI endoscopy diagnosed stenosis in 10%
of the patients and NPL identified fibrosis in 37% of the survivors. Audiometry
identified ototoxic hearing loss in 42% of the sample. About 14% of the survivors
present chronic kidney disease (an estimated creatinine clearance
<60 mL/min/1.73m²). Conclusion: High rates of self-reported LT were detected
although most of them seem to be mild. After CRT, a close follow-up of HNSCC
patients is essential for early diagnosis, treatment of these late sequelae and
rehabilitation, in order to preserve QoL and functionality and to avoid lifethreatening conditions and social reclusion.
Descriptors: head and neck neoplasms; chemoradiotherapy; survivors; cancer
survivors; toxicity; chronic toxicity; quality of life.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo dados do projeto GLOBOCAN, da International Agency for
Research on Cancer (IARC), a incidência de neoplasias malignas de cabeça e
pescoço para a população mundial, no ano de 2012, considerando-se ambos os sexos,
foi 9,1 casos para cada 100.000 pessoas (sítios primários em lábio e cavidade oral,
laringe, nasofaringe e outros sítios da faringe). A mortalidade estimada para a mesma
população e mesmo ano foi 4,9 mortes para cada 100.000 pessoas

(1)

. Estas taxas

podem variar de acordo com sexo e regiões mais ou menos desenvolvidas

(2)

. O tipo

histológico mais comum dessas neoplasias é o carcinoma epidermoide (CEC).
Estimativas brasileiras do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o
biênio 2018-2019 sugerem 17.590 casos novos de neoplasias da cavidade oral e
laringe em homens e 4.780 casos novos em mulheres, para cada ano. No mundo, a
relação de acometimento homens:mulheres ocorre na proporção 2:1 a 4:1, relação
esta que é verdadeira também para os números brasileiros (3).
O álcool e o tabaco são fatores etiológicos comuns para os cânceres da
cavidade oral (CO), orofaringe (OF), hipofaringe (HF) e laringe (L)

(4)

e a infecção

pelo Papilomavírus Humano (HPV), principalmente pelo subtipo 16, é aceita como
fator causal para o CEC da OF (5-10). Sabe-se que 60-70% das neoplasias de cabeça e
pescoço apresenta-se sob a forma de doença localmente avançada (T3/T4, N2/N3)
(11)

.
Devido à incidência rapidamente crescente de CEC de OF relacionado ao

HPV, o prognóstico destas neoplasias tem melhorado. Estes pacientes, mesmo
quando diagnosticados com doença localmente avançada, podem alcançar taxas de
cura de até 90% após a quimiorradioterapia concomitante (QRT), o que torna
importante a preocupação com toxicidades tardias nessa população (12).
O tratamento do carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECCP) é
multidisciplinar e exige a cooperação entre vários profissionais de saúde, como
cirurgião

de

cabeça

e

pescoço,

oncologista

clínico,

radioterapeuta,

otorrinolaringologista, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, entre outros. O tratamento
muitas vezes é multimodal e pode trazer consequências funcionais e estéticas
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significativas para a vida do paciente, e pode expor o paciente a dor, fadiga, causar
danos à comunicação, à deglutição, pode contribuir para problemas respiratórios,
além de alterar a aparência facial (13).
Modo geral, o tratamento do paciente com CECCP localmente avançado
inclui cirurgia primária seguida de (quimio)radioterapia adjuvante ou, ainda,
tratamento clínico definitivo (quimiorradioterapia concomitante). Embora não haja
diferença nas taxas de sobrevida quando se comparam essas duas modalidades (14, 15),
a condição de saúde do paciente e desfechos de qualidade de vida são cruciais para
individualizar e guiar a escolha do melhor tratamento (13).
A QRT é uma opção de tratamento frequentemente empregada em pacientes
com CECCP localmente avançado, com bom performance status, em alguns não
candidatos a cirurgia (por exemplo quando as consequências funcionais ou
anatômicas não se justificam pelo prognóstico proposto, ou ainda, no caso de doença
considerada irressecável, como acometimento circunferencial de artéria carótida,
invasão de fáscia pré-vertebral ou acometimento maciço da base do crânio) ou
quando se deseja preservação de órgão. Porém, é necessário enfatizar que poupar o
órgão não necessariamente significa uma melhor função e qualidade de vida

(16)

.

Pignon et al. mostraram em sua metanálise que o tratamento concomitante aumenta
em 6,5% a sobrevida global em 5 anos em relação à radioterapia isolada, além de
garantir melhor controle locorregional da doença (17). Entretanto, o ganho obtido com
o tratamento combinado dá-se às custas de maior toxicidade e isso deve ser
considerado no momento da escolha do tratamento.
Estratégias que visam minimizar as toxicidades agudas incluem o emprego
de

regimes

de

fracionamento

radiossensibilização com cetuximabe

alternativos

de

radioterapia

(18)

ou

a

(19)

. Porém, a maior efetividade destes regimes

em relação à QRT baseada em cisplatina ainda precisa ser melhor caracterizada.
Dados recentes mostram que o fracionamento da dose de cisplatina, com
administrações semanais de 30 mg/m² em relação à administração padrão de 100
mg/m² a cada 3 semanas, confere pior desfecho oncológico (controle locorregional,
sobrevida livre de progressão e sobrevida global) (20).
Sabe-se que a técnica de radioterapia empregada é também um importante
fator no desenvolvimento das toxicidades agudas e tardias, sendo a radioterapia com
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modulação da intensidade do feixe de radiação (Intensity-Modulated Radiotherapy,
IMRT) menos tóxica em relação à radioterapia com planejamento tridimensional
(RT-3D)

(21, 22)

, pois IMRT permite oferecer uma melhor distribuição de dose ao

volume tumoral alvo a ser tratado, ao mesmo tempo em que limita a dose ofertada às
estruturas críticas próximas ao tumor, reduzindo assim os efeitos tóxicos do
tratamento (12).
O tratamento combinado aumenta a incidência de toxicidades agudas em
relação à radioterapia isolada. Destas, chamam a atenção a incidência de mucosite,
disfagia e dermatite graus 3-4, que podem alcançar até 50%

(23)

. A incidência de

toxicidades tardias é menos reportada na literatura e alguns estudos não encontraram
diferença na incidência em relação à radioterapia isolada

(24-30)

. Como tardio,

entende-se aquela toxicidade que se desenvolve ou persiste por meses ou anos após o
final do tratamento oncológico. A maioria dos trabalhos que avalia toxicidade tardia
em pacientes submetidos a (quimio) radioterapia considera como tardio qualquer
sintoma decorrente do tratamento e que esteja presente por um período superior a 90
dias do início do mesmo (31).
As principais toxicidades tardias descritas são xerostomia (83% com
radioterapia convencional e 30-40% com radioterapia intensidade-modulada, IMRT)
(32)

, disfunção faringo-laríngea (disfagia e aspiração, 25%), hipotireoidismo (42%),

ototoxicidade (27%), fístula/necrose cutânea (29%) e osteorradionecrose (4%) (33, 34).
Um estudo publicado por Payakachat et al. (n=47) reportou que 50% dos pacientes
sobreviventes ao CECCP que estavam em seguimento por período superior a 5 anos
reportaram alguma complicação do tratamento, como dor, problemas dentários,
xerostomia, disfagia, problemas com a fala e autoimagem

(13)

. A xerostomia é o

evento tardio mais prevalente após radioterapia para o CECCP e pode ocorrer mesmo
após o emprego de baixas doses de radiação (32, 35).
Importante salientar que pode haver ainda uma baixa notificação de
toxicidades tardias nos trabalhos publicados avaliando eficácia e toxicidade de QRT
concomitante. Acredita-se que o período de seguimento desses pacientes seja
insuficiente, dificultando tal análise. Outras vezes, os dados, quando coletados pelos
investigadores, não são graduados de maneira uniforme entre os estudos, já que em
algumas vezes a graduação é baseada no relato subjetivo dos pacientes e em outras
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vezes, baseada em escalas previamente validadas, como a escala de toxicidades
tardias à radioterapia do Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e da European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

(36)

. O fato de não

haver uniformidade entre os relatos torna difícil a comparação de dados entre os
estudos. Mais recentemente, tem sido enfatizada a necessidade de um registro
prospectivo de dados mais cuidadoso, com subsequente análise e relato das
toxicidades tardias à quimiorradioterapia (37).
No estudo de Machtay et al. encontra-se uma análise secundária de
toxicidade tardia em pacientes com CECCP tratados com QRT em três estudos:
RTOG 91-11, RTOG 97-03 e RTOG 99-14 (31). Os autores tentaram encontrar fatores
preditores de toxicidade tardia grave nesta população de pacientes (n=230). Chegouse à conclusão, após análise multivariada, de que os fatores relacionados com
toxicidade tardia grave foram idade avançada (OR 1,05, p=0,001), estadio T
avançado (OR 3,07, p=0,0036), sítio primário de laringe/hipofaringe (OR 4,17,
p=0,0041) e esvaziamento cervical após QRT (OR 2,39, p=0,018). Foi considerada
toxicidade tardia grave qualquer toxicidade igual ou superior a grau 3 presente por
mais de 180 dias do início da radioterapia e relacionada a disfunção da laringe ou
faringe, necessidade de sonda para alimentação por 2 anos ou mais após o início da
radioterapia ou, ainda, morte sem evidência de doença neoplásica em atividade e de
causa incerta, na qual a disfunção de faringe foi suspeita como fator contribuinte (por
exemplo, pneumonia aspirativa). Uma análise subsequente da mesma população (154
sobreviventes) mostrou que a dose de radioterapia recebida pela hipofaringe foi
significativamente relacionada ao desenvolvimento de toxicidade tardia: pacientes
que receberam até 60 Gy tiveram menos toxicidades tardias em relação àqueles que
receberam mais que 60 Gy na hipofaringe (40% versus 56%; p=0,016). Idade
avançada permaneceu como o mais significante fator de risco (OR=1,062 por ano;
p=0,0021) (38).
É também importante salientar que os sobreviventes ao CECCP apresentam
morbimortalidade aumentada em relação à população geral. Um estudo com estes
sobreviventes evidenciou taxas de morte em 5 e 10 anos de 15,4% e 41%,
respectivamente. As principais causas de óbito descritas foram: recidiva da doença
em 29% da população, segundos tumores primários em 23%, doença cardiovascular
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em 21% e complicações pulmonares (doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonia, infecção por influenza) em 23% (39). O conhecimento da prevalência das
toxicidades tardias nessa população de pacientes possibilitaria um melhor
entendimento da contribuição destas toxicidades na morbidade destes pacientes após
o término do tratamento oncológico.
Além disso, o diagnóstico do CECCP, seu tratamento e as toxicidades
tardias também podem impactar na qualidade de vida do sobrevivente à medida em
que costumam causar alterações funcionais. Estas disfunções podem ser importantes
a ponto de comprometer a interação social e o estado psicológico do indivíduo.
Há muitas definições de qualidade de vida na literatura, mas a definição
adotada pela Organização Mundial de Saúde descreve que qualidade de vida é “a
percepção de um indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos
sistemas de valores em que vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões
e preocupações”

(40, 41)

. Sabe-se que sua avaliação deve ser multidimensional,

incluindo saúde física, psicológica, nível de independência ou funcionalidade,
espiritualidade, ambiente e aspectos sociais. Características intrínsecas de cada
paciente influenciam na percepção de qualidade de vida, como crenças pessoais,
experiências prévias e expectativas. Há diferentes métodos disponíveis para fazer
esta avaliação e nenhum deles pode ser considerado como padrão-ouro. Outra
ressalva importante quanto à avaliação de qualidade de vida é a sua subjetividade, ou
seja, a graduação dos diferentes domínios da avaliação é feita pelo próprio paciente,
e não pelo médico avaliador ou assistente do paciente. Estudos que não utilizam
escalas auto aplicadas devem ser interpretados com cautela. A complexa interação de
fatores que leva um indivíduo ao estado de contentamento e felicidade raramente é a
mesma para outros indivíduos, fato este que torna os estudos envolvendo qualidade
de vida em algo desafiador e imprevisível. Há muito que se avançar na pesquisa com
qualidade de vida, principalmente no adequado entendimento dos achados dos
estudos e sua significância para a prática clínica (42).
Sabe-se que os desfechos de qualidade de vida melhoram gradualmente após
o primeiro ano de seguimento desde o final do tratamento

(43, 44).

Da mesma forma,

sobreviventes de longo prazo normalmente se adaptam e lidam melhor com os
sintomas da doença e efeitos adversos do tratamento com o passar dos anos

(45)

.A
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diferença entre as expectativas do indivíduo e a realidade se tornam menores.
Portanto, é possível encontrar melhora nos desfechos de qualidade de vida após
alguns anos do término do tratamento para o CECCP sem necessariamente haver
efetiva melhora funcional destes sobreviventes (13).
Há muitos instrumentos desenvolvidos para avaliação de qualidade de vida
e, conforme mencionado anteriormente, nenhum deles é considerado padrão-ouro.
Em relação aos questionários, eles podem ser classificados em 6 tipos diferentes:
genérico (como, por exemplo, o Medical Outcomes Study – MOS – Short Form-36 e
sua forma reduzida, SF-12)

(46-49)

, doença-específico (como, por exemplo, o da

European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life
Questionnaire – Core Questionnaire, EORTC QLQ-C30) (50), sítio-específico (como,
por exemplo, o European Organization for Research and Treatment of Cancer
Quality of Life Questionnaire Module for Head and Neck Cancer, EORTC QLQH&N35) (51-54), domínio-específico (como, por exemplo, o MD Anderson Dysphagia
Inventory – MDADI)

(55)

, tratamento-específico (como, por exemplo, o Quality of

Life-Radiation Therapy Instrument Head & Neck, QOL-RTI/H&N, para pacientes
em radioterapia)

(56)

e, por fim, sintoma-específico (como o Brief Pain Inventory –

BPI e o Brief Fatigue Inventory – BFI) (57, 58).
Para que um questionário desenvolvido em outro país possa ser utilizado em
uma nova população, com língua e cultura distintas, é necessário que se faça uma
tradução e adaptação rigorosas, a fim de que se preserve o significado e o conteúdo
do questionário original. Além disso, um processo de revalidação psicométrica deve
ser realizado para garantir a validade, confiabilidade e reprodutibilidade nessa nova
população. Apenas após a realização dessas etapas é que se pode considerar que o
questionário não perdeu o objetivo para o qual foi originalmente elaborado. Os
principais questionários específicos para câncer e os questionários sítio-específicos
(para câncer de cabeça e pescoço) são validados em Língua Portuguesa no Brasil (59).
Em resumo, sabe-se que o benefício da quimiorradioterapia concomitante
baseada em cisplatina é associado a altas taxas de toxicidades agudas e,
aparentemente, toxicidades tardias (incluindo, mas não restrito a xerostomia,
disfunção faríngea/disfagia, hipotireoidismo, oto e nefrotoxicidades). A fim de
contribuir para a melhor caracterização das toxicidades tardias em pacientes
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sobreviventes ao CECCP que receberam QRT durante o seu tratamento, este trabalho
visa determinar a prevalência destas toxicidades e seus fatores de risco nesta
população de pacientes. Além disso, foi avaliada também a qualidade de vida destes
pacientes através da aplicação de questionários específicos. Como já mencionado
anteriormente, o relato das toxicidades tardias tem sido esparso e não uniforme na
literatura, o que torna esta a principal justificativa para este estudo: conhecer a
prevalência dessas toxicidades na nossa população de pacientes, todos pertencentes
ao sistema público de saúde do estado de São Paulo.

2 OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS

O objetivo primário desde trabalho é avaliar a prevalência de toxicidades
tardias em pacientes sobreviventes ao CECCP que receberam QRT durante o seu
tratamento, seja ela em caráter definitivo ou adjuvante. As toxicidades avaliadas
foram: xerostomia, ototoxicidade, hipotireoidismo, disfunção faríngea (dependência
de sonda nasoenteral, gastrostomia e história de pneumonias de repetição),
toxicidade cutânea (fístula, fibrose ou necrose), disfunção renal, toxicidade mucosa,
disfunção laríngea e disfunção esofágica.
Como análises exploratórias, temos: a relação entre as toxicidades tardias
encontradas com os dados clínicos de cada paciente (idade, índice de massa
corpórea, IMC, de início), características do tumor (estadiamento T e N, sítio
primário) e do tratamento recebido (dose total de cisplatina, uso de quimioterapia de
indução, esvaziamento cervical, dose total da radioterapia), a fim de se tentar
estabelecer se algum destes foi preditor para maior prevalência de toxicidades
tardias. Outra análise exploratória em nosso estudo foi a avaliação de qualidade de
vida nesta população de pacientes.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais e Métodos

12

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo que avaliou a prevalência de toxicidades tardias
(transversal e uni-institucional), no qual foram incluídos sobreviventes ao CECCP de
forma consecutiva, recrutados de 10 de janeiro de 2014 até 17 de fevereiro de 2017,
no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP).

3.2 Aspectos regulatórios

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 31 de julho de
2013, número do processo 225/13 (Anexo 1).
Em 23 de outubro de 2013, a disciplina de otorrinolaringologia do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)
tomou ciência do projeto de pesquisa e passou a conduzir as avaliações
audiométricas dos pacientes (Anexo 2).
Em 26 de novembro de 2015, foi aprovada uma emenda ao protocolo que
permitiu a inclusão de questionários de qualidade de vida na avaliação dos sujeitos
de pesquisa, após parecer consubstanciado do CEP da FMUSP, registrado sob
número 1.339.832 (Anexo 3).

3.3 Pacientes elegíveis

A população alvo deste projeto foram os sobreviventes ao CECCP que
receberam QRT, seja com intenção adjuvante ou definitiva. Os pacientes estavam em
seguimento por um período de tempo mínimo de dois anos após o término do
tratamento e sem evidências clínicas e por imagem de recidiva do câncer.
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3.3.1 Critérios de elegibilidade

Todos os pacientes elegíveis deveriam apresentar todas as seguintes
características:
 Pacientes com idade superior a 18 anos.
 Diagnóstico histológico ou citológico de carcinoma epidermoide dos
seguintes sítios primários: nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe e
cavidade oral.
 Ter recebido QRT concomitante, de caráter adjuvante ou definitivo.
 Ausência de doença neoplásica por pelo menos 2 anos, seja ela local ou
sistêmica, após conclusão do tratamento oncológico.
 Paciente aderente às avaliações necessárias.
 Ser capaz de entender a natureza e objetivo do estudo e fornecer
consentimento informado (Anexo 4).
 Ausência de tumores sincrônicos ou de outra neoplasia primária em
atividade.
 Pacientes tratados no ICESP

Os principais motivos para a não inclusão de pacientes na pesquisa foi a
negativa dos pacientes em vir ao hospital para a realização dos exames exigidos pelo
protocolo (questões financeiras, dificuldade de transporte, pacientes que moram em
outras cidades e estados), dificuldade em entender a finalidade da pesquisa e em
fornecer consentimento esclarecido assinado (pacientes analfabetos, demência pelo
álcool) e pacientes com performance status ruim que teriam dificuldade em
comparecer às avaliações necessárias para o protocolo (dificuldades motoras ou
pacientes idosos, por exemplo).
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3.4 Instrumentos de avaliação

3.4.1 Toxicidades tardias

A avaliação de toxicidades tardias foi feita de forma prospectiva, através de
entrevista com os pacientes e realização de exames da rotina de seguimento,
específicos para diagnóstico, já implementados no ICESP.
A avaliação de toxicidades cutâneas, tecido subcutâneo, glândulas salivares
foi feita com base em dados clínicos, através da aplicação da escala de toxicidades
(36)

tardias do RTOG/EORTC, após exame físico dos pacientes (Anexo 5)

. Além

disso, foi feito um inventário de sintomas relacionados a estas toxicidades (Anexo 6).
Tanto a escala de toxicidades tardias quanto o inventário de sintomas foram
aplicados pelo investigador principal do estudo, logo após a assinatura do termo de
consentimento livre esclarecido.
Como a avaliação audiométrica foi realizada apenas no período póstratamento oncológico, possíveis perdas auditivas pré-existentes poderiam ser
confundidas com a ototoxicidade. A fim de minimizar esse viés, os pacientes foram
submetidos a questionários durante sua consulta otorrinolaringológica.
O primeiro questionário faz parte da anamnese audiológica e visa detectar
possíveis fatores familiares, infecciosos ou relacionados ao trabalho (perda auditiva
induzida pelo ruído – PAIR) que pudessem causar hipoacusia (Anexo 7).
O segundo questionário é uma adaptação para o português do Brasil
questionário “Abreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB)”

(60)

do

(61, 62)

, que visa

avaliar os benefícios do uso de aparelho de amplificação sonora (prótese auditiva).
Ele foi adaptado para avaliar as dificuldades auditivas em atividades cotidianas, antes
e depois do tratamento (Anexo 8).
O terceiro questionário é uma adaptação para o português do Brasil
questionário “Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE)”

(63)

do

(64)

, que visa

avaliar os aspectos psicossociais em pacientes com perda auditiva, antes e após o
tratamento (Anexo 9).
Após realizados os questionários, o paciente foi submetido ao exame físico
otorrinolaringológico com limpeza de conduto auditivo externo, quando necessário.
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Dados do exame físico foram anotados na folha de anamnese para serem utilizados
na hora do julgamento sobre a perda auditiva.
A seguir, as audiometrias tonal e vocal foram realizadas em cabine
acusticamente tratada com audiômetro MADSEN - MIDIMATE 622® (Otometrics
A/S, Taastrup, Dinamarca) e a imitanciometria foi realizada com aparelho MADSEN
- ZODIAC 901® (Otometrics A/S, Taastrup, Dinamarca) por uma fonoaudióloga do
Serviço de Otorrinolaringologia do HC-FMUSP.
Os pacientes que apresentaram alguma perda auditiva (respostas na
audiometria em mais de 25 dB em pelo menos uma frequência) foram analisados em
conjunto com o otorrinolaringologista e a fonoaudióloga para julgarem se essa perda
poderia ser pela ototoxicidade do tratamento oncológico realizado. Para um veredicto
foram analisados os questionários aplicados, o exame físico otorrinolaringológico e
as respostas à audiometria.
Pacientes sem grandes indícios de presbiacusia e perda auditiva induzida
pelo ruído e que apresentavam alterações convincentes antes e depois do tratamento
no segundo e terceiro questionários foram classificados como perda auditiva de
possível causa ototóxica.
Os pacientes diagnosticados com perda auditiva importante a ponto de
repercutir em sua comunicação foram matriculados no Departamento de
Otorrinolaringologia do HC-FMUSP para tratamento adequado.
A avaliação de disfunção faringo-laríngea foi feita através da realização de
nasofibrolaringoscopia da deglutição (NFL) com estroboscopia, realizada sempre
pelo mesmo avaliador, e através da verificação do uso/dependência de sonda enteral
para alimentação. Os exames endoscópicos foram realizados com aparelhos das
marcas Karl Storz® (Karl Storz - Endoskope, Tuttlingen, Alemanha), Schölly®
(Schölly Fiberoptic GMBH, Denzlingen, Alemanha) e LUT® (LUT GMBH,
Denzlingen, Alemanha).
A avaliação de função tireoidiana foi feita mediante dosagem sanguínea dos
níveis do hormônio tireoestimulante (TSH) e de T4 livre e também ao se verificar
quais pacientes estavam em uso de terapia de reposição hormonal (TRH).
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A avaliação da função renal foi feita através do ritmo de filtração glomerular
estimado pela fórmula da Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration,
CKD-EPI (65), conforme abaixo:
RFGe = 141 x min(Cre/κ, 1)α x max(Cre/κ, 1)-1.209 x 0,993Idade x 1,018 [se mulher]
x 1,159 [se negro]
Onde:
RGFe: ritmo de filtração glomerular estimado;
Cre: creatinina sérica (em mg/dL);
κ: é 0,7 para mulheres e 0,9 para homens;
α: é 0,329 para mulheres e 0,411 para homens;
min: indica o mínimo de Cre/ κ ou 1;
max: indica o máximo de Cre / κ ou 1.

Além disso, foram também avaliados fósforo, potássio e magnésio séricos,
relação proteína-creatinina urinária (em amostra de urina isolada), exame de urina
tipo I, fósforo, potássio e magnésio urinários, e albuminúria.
Os pacientes que apresentaram queixa de disfagia no inventário de sintomas
foram investigados com endoscopia digestiva alta (EDA) para avaliação de estenose
faríngea/esofágica. Tal exame foi feito sempre sob sedação, seguindo o
procedimento operacional padrão da instituição, com aparelho Olympus EVIS
EXERA II GIF – H180® (Olympus America Inc., Pensilvânia, Estados Unidos da
América).
Por fim, quando mencionado o estadiamento das neoplasias, este seguiu a
sétima edição do American Joint Committee on Cancer (AJCC) Staging Manual,
baseado no Tumor, Nodes, Metastasis (TNM) Staging System (11).

3.4.2 Qualidade de vida

A análise de qualidade de vida dos pacientes passou a ser realizada a partir
de 26 de novembro de 2015, quando foi aprovada uma emenda ao protocolo. Desta
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forma, os pacientes, quando incluídos no estudo, passaram a responder três
questionários de avaliação de qualidade de vida: um genérico (SF-12), um doençaespecífico (EORTC QLQ-C30) e um sítio específico (EORTC QLQ-H&N35). Todos
os questionários utilizados já foram previamente validados para o português (59, 66, 67).
Os pacientes responderam aos questionários logo após terem respondido ao
inventário de sintomas.
Utilizamos a versão 1 do questionário SF-12 (Anexo 10), que consiste em
12 questões simples que avaliam aspectos referentes à saúde física e mental dos
pacientes. Após análise estatística das 12 respostas, chega-se a 2 escores que variam
de 0-100 cada: o PCS-12, para saúde física e o MCS-12, para saúde mental (68).
O EORTC QLQ-C30 (Anexo 11) consiste de 30 questões auto-aplicáveis
que avaliam 5 escalas funcionais (funções física, funcional, emocional, cognitiva e
social), 3 escalas de sintomas (fadiga, náusea e vômito, dor), 1 escala global de saúde
e qualidade de vida, 6 itens simples (dispneia, insônia, perda de apetite, constipação,
diarreia, dificuldades financeiras). Além dos escores específicos para cada um desses
domínios, há também o summary score, que consiste em um escore que vai de 0 a
100, utilizando cada um dos domínios descritos anteriormente (50, 69).
Por fim, o EORTC QLQ-H&N35 (Anexo 12) consiste de 30 questões e
destina-se a avaliar qualidade de vida em pacientes acometidos de neoplasias de
cabeça e pescoço, nos mais variados estadiamentos e nas diferentes modalidades de
tratamento aos quais esses pacientes possam vir a ser submetidos (cirurgia,
radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos, entre outros). A avaliação baseia-se
em medidas de escores variando de 0 a 100, sendo que quanto mais alto o escore,
pior a intensidade do problema no domínio avaliado. Avalia sete domínios: dor,
deglutição, sentidos (paladar e olfação), fala, comer social, contato social e
sexualidade, além de possuir 11 itens específicos sobre problemas dentários, trismo,
xerostomia, saliva espessa, tosse, mal-estar, consumo de analgésicos, uso de
suplementos nutricionais, uso de sonda para alimentação e perda/ganho de peso

(53,

59)

.
Os questionários foram aplicados sempre pelo investigador principal do

estudo e preenchidos pelo paciente. Na impossibilidade de auto aplicação pelo
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paciente, seja por questão de analfabetismo ou de baixa cognição, os questionários
foram preenchidos pelo cuidador do paciente.
Ao todo, foram respondidas 77 questões pelos pacientes, considerando-se os
3 questionários juntos. A fim de se evitar o cansaço e esgotamento ao longo do
preenchimento dos questionários, o que poderia impactar em pior avaliação nas
últimas questões, optou-se por aplicar os questionários na seguinte sequência (QLQC30, QLQ-H&N35 e SF-12) com troca da ordem de preenchimento a cada 10
pacientes incluídos (SF-12, QLQ-C30, QLQ-H&N35).

3.5 Plano de análise e cálculo do tamanho da amostra

Os pacientes elegíveis foram incluídos de forma sequencial e foi feita
análise descritiva dos dados demográficos obtidos, reportando-os em frequências
relativas e absolutas, além de mediana, média e range (variação), quando pertinentes.
Para verificar a relação univariada das variáveis clínicas: idade, índice de
massa corpórea (IMC), estadio do tumor primário (T), estadio linfonodal (N), uso de
quimioterapia de indução, dose de radioterapia, dose de cisplatina durante a
concomitância,

intenção

do

tratamento

e

esvaziamento

cervical

com

o

desenvolvimento das toxicidades tardias mais prevalentes (hipotireoidismo, disfagia,
hipoacusia, xerostomia, saliva pegajosa, alteração da voz, toxicidade cutânea,
toxicidade em tecido subcutâneo, toxicidade mucosa, toxicidade em glândula salivar,
toxicidade laríngea, toxicidade esofágica, toxicidade renal) foi utilizado o teste Quiquadrado ou, quando necessário, foi utilizado o teste exato de Fisher.
Para verificar a relação multivariada das variáveis clínicas que apresentaram
relação significativa, ao nível de significância de 10%, com o desenvolvimento de
cada uma das toxicidades tardias mencionadas anteriormente (hipotireoidismo,
disfagia, hipoacusia, xerostomia, saliva pegajosa, alteração da voz, toxicidade
cutânea, toxicidade em tecido subcutâneo, toxicidade mucosa, toxicidade em
glândula salivar, toxicidade laríngea, toxicidade esofágica, toxicidade renal) foi
utilizado o modelo de regressão logística multivariado. Foi considerado um nível de
significância de 10% (p-valor < 0,10).
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A fim de se verificar se havia diferença significativa na prevalência de cada
uma das toxicidades tardias em relação à intenção do tratamento (adjuvante versus
definitivo) e em relação ao tempo de seguimento (até 3 anos de seguimento versus
acima de 3 anos de seguimento), foram utilizados o teste de Qui-quadrado ou teste
exato de Fisher, quando aplicáveis. Foi considerado um nível de significância de 5%
(p-valor < 0,05), bicaudado.
Os dados foram analisados com auxílio do software estatístico MedCalc®,
versão 14.8.1 (MedCalc Software, Ostend, Bélgica).
A amostra da população foi calculada admitindo-se uma frequência de
toxicidades tardias graves (grau 3 ou superior) igual a 10% (70), considerando-se uma
margem de erro de 5% e com nível de confiança de 90%. Para isso, precisaríamos de
109 pacientes recrutados. Entretanto, acreditamos que cerca de 10% da amostra não
realizaria todos os exames do protocolo e, por isso, aumentamos o número de
pacientes incluídos em 10%, perfazendo um total de 120 pacientes.

4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 Características dos pacientes

De 10 de janeiro de 2014 a 17 de fevereiro de 2017, foram incluídos 120
pacientes após obtenção de consentimento informado. Da população analisada, 73%
são do sexo masculino. A idade mediana da população do estudo é 59 anos (21-78),
com predomínio de pacientes classificados pela Eastern Cooperative Oncology
Group Scale of Performance Status (ECOG-PS) em 0 (64%) e 1 (33%). Em relação à
cor da pele, predominam pacientes de cor branca (58%), seguidos de pardos (30%) e
negros (10%). O IMC mediano ao início do tratamento foi 23,1 Kg/m² (15,2-37,1)
(Tabela 1).
Sobre a presença de fatores de risco para o desenvolvimento do CECCP,
63% dos pacientes tem história de etilismo e 80% de tabagismo. A maioria dos
pacientes incluídos (68%) não apresentava outras comorbidades (Tabela 1).
Importante salientar que no momento da inclusão no estudo, 13 pacientes dos 120
avaliados (11%) mantinham o hábito de tabagismo.

Resultados

Tabela 1 -

Características dos pacientes (n=120)

Características
Idade
Mediana (anos)
Intervalo
Sexo
Masculino
Feminino
Cor
Branco
Pardo
Negro
Amarelo
ECOG-PS
0
1
2
Etilismo
Sim
Não
Tabagismo prévio
Sim
Não
Outras comorbidades
Sim
Não
IMC pré-tratamento
Mediana (Kg/m²)
Intervalo

N

%

59
21 - 78
88
32

73
27

70
36
12
2

58
30
10
2

77
40
3

64
33
3

75
45

63
37

96
24

80
20

38
82

32
68

23,1
15,2 - 37,1

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.2 Características das neoplasias

Os sítios primários mais prevalentes foram: orofaringe (42%), laringe
(23%), cavidade oral (19%), hipofaringe e nasofaringe (8% cada). Predominou entre
os pacientes incluídos, a doença localmente avançada, com tumores T3/T4 (75%) e
algum grau de acometimento linfonodal N1-3 (72%) (Tabela 2).

Tabela 2 -

Características das neoplasias (n=120)

Características

N

%

Orofaringe

50

42

Laringe

29

23

Cavidade oral

23

19

Hipofaringe

9

8

Nasofaringe

9

8

T1

9

8

T2

20

17

T3

28

24

T4

59

51

Desconhecido

4

-

N0

33

28

N1

25

21

N2

49

41

N3

12

10

Desconhecido

1

-

Tumor Primário

Estadio T

Estadio N

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.3 Características do tratamento

Cerca de 27% da população (n=32) recebeu quimioterapia de indução
(realizada antes do início da QRT concomitante). Nesta fase do tratamento, a dose
mediana de cisplatina recebida pelos pacientes foi 225 mg/m² (75-300). Dos 32
pacientes que receberam quimioterapia de indução, 29 receberam cisplatina
associada a paclitaxel e três deles receberam carboplatina associada a paclitaxel.
Em relação à intenção do tratamento, 49% deles foi adjuvante e 51%
definitivo. A dose mediana administrada de radioterapia foi 70 Gy (66-70,4) quando
o tratamento teve intenção definitiva (QRT exclusiva). Quando o tratamento teve
intenção adjuvante, a dose mediana administrada foi 66 Gy (60-70). Todos os
pacientes foram tratados com técnica de radioterapia 3D. A dose mediana de
cisplatina que os pacientes receberam durante a concomitância com a radioterapia foi
300 mg/m² (100-300). Dos 120 pacientes avaliados, 53% foram submetidos a
cirurgia de esvaziamento cervical.
O tempo de seguimento mediano (entre o final do tratamento oncológico até
a data da inclusão no estudo) dos pacientes incluídos foi 42,5 meses (24-125). Esses
dados estão resumidos na Tabela 3.
Tabela 3 -

Características do tratamento oncológico (n=120)

Características

N

%

Quimioterapia de Indução
Sim
Não

32
88

27
73

Intenção do tratamento
Adjuvante

59

49

61

51

64

53

56

47

225 mg/m²

(75-300)

70Gy

(60-70,4)

300 mg/m²

(100-300)

Definitivo
Esvaziamento cervical
Sim
Não
Dose mediana – Cisplatina indução
Dose mediana – Radioterapia
Dose mediana – Cisplatina concomitância

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.4 Toxicidades tardias

Após analisarmos as respostas ao inventário de sintomas, notamos que as
toxicidades tardias mais relatadas pelos pacientes em ordem de frequência foram a
xerostomia (83%), seguida por alteração da voz (74%), alteração da consistência da
saliva e disfagia (73% cada), hipotireoidismo (72%) e hipoacusia (56%).
Ao exame clínico, após realizada a avaliação de seis diferentes parâmetros
de acordo com a escala de toxicidades tardias do RTOG/EORTC, notamos que a
maior parte dos pacientes apresentou toxicidades caracterizadas de grau leve, 0 a 2,
em todos os seis parâmetros avaliados.
A Tabela 4 apresenta os dados do inventário de sintomas respondido pelos
sobreviventes, enquanto que a Tabela 5 apresenta os dados da avaliação clínica das
toxicidades de acordo com a escala de toxicidades tardias do RTOG/EORTC.
Tabela 4 -

Inventário de sintomas (n=120)

Toxicidades tardias

N

%

Xerostomia

100

83

Alteração na voz (n=93)

69

74

Saliva pegajosa

88

73

Disfagia

88

73

Hipotireoidismo (em TRH)

87

72

Hipoacusia

67

56

Pneumonia/aspiração

14

12

Traqueostomia (n=104)

11

11

Dependência de sonda enteral

4

3

Fístula cutânea

4

3

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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Avaliação de toxicidades tardias de acordo com o RTOG/EORTC Late
Radiation Morbidity Score (n=120)
Grau 0

Grau 1

Grau 2

Grau 3

N

%

N

%

N

%

N

%

Mucosa

35

29

53

44

28

23

4

4

Glândulas salivares

19

16

55

46

36

30

9

7

Pele

26

22

64

53

16

13

14

12

Tecido subcutâneo

21

18

63

53

21

18

15

11

Laringe (n=93)

31

33

62

67

-

-

-

-

Esôfago

30

25

61

51

23

19

5

4

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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disfunção

laringo-faringo-esofágica

e

dependência
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de

traqueostomia

Em relação ao questionário respondido pelos pacientes (n=120), disfagia foi
referida por 73% deles. Não houve maior prevalência de disfagia em pacientes
tratados de forma adjuvante em relação aos pacientes tratados com QRT definitiva
(p=0,08). Da mesma forma, não houve diferença estatisticamente significativa na
prevalência de disfagia entre os pacientes que estavam em seguimento por até três
anos em comparação aos pacientes que estavam em seguimento há mais de três anos
(p=0,32).
A dependência de sonda nasoenteral (SNE) ou gastrostomia (GTT) para
alimentação foi encontrada em 3% dos pacientes. Não houve diferença
estatisticamente significativa na prevalência de dependência para sonda alimentar
entre pacientes tratados com QRT adjuvante em comparação aos tratados com QRT
definitiva (p=1,0). Também não houve diferença estatística na dependência de sonda
alimentar entre os pacientes que estavam em seguimento clínico por até três anos em
relação aos pacientes com tempo de seguimento acima de três anos (p=0,62).
Cerca de 12% dos pacientes referiram pelo menos um episódio de
pneumonia após o término do tratamento combinado. Não houve diferença
estatisticamente significativa na prevalência de pneumonia aspirativa entre os
pacientes que estavam em seguimento até três anos em relação aos pacientes com
tempo de seguimento maior que três anos (p=0,08). Da mesma forma, não houve
diferença na prevalência de pneumonia aspirativa entre pacientes tratados com QRT
adjuvante em relação aos pacientes tratados com QRT definitiva (p=0,57).
Quando a toxicidade esofágica foi graduada de acordo com a escala de
toxicidades tardias do RTOG/EORTC, 30 pacientes não apresentaram queixas para
se alimentar (25%). Metade dos pacientes (n=61) referiram uma discreta dificuldade
em deglutir sólidos, enquanto que 23 deles (19%) deglutiam apenas alimentos
pastosos e 5 pacientes deglutiam apenas alimentos líquidos. Um paciente não se
alimentava por via oral devido à presença de fístula.
Dos 120 pacientes incluídos, 73 realizaram endoscopia digestiva alta
(EDA). Destes, apresentaram estenose faríngea e/ou esofágica 10% dos pacientes.
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Inflamação (esofagite, gastrite ou duodenite) foi evidenciada em 77% e o exame foi
normal em 14%. Em um paciente, foi encontrado um segundo tumor primário em
esôfago (1%).
A Tabela 6 sumariza os resultados apresentados anteriormente.

Tabela 6 -

Toxicidades faringo-esofágicas (n=120)

Características

N

%

Disfagia

88

73

Dependência SNE/GTT

4

3

Pneumonia

14

12

GRAU O – Deglutição normal

30

25

GRAU 1 – Discreta dificuldade com sólidos

61

51

GRAU 2 – Deglute apenas pastosos

23

19

GRAU 3 – Deglute apenas líquidos

5

4

GRAU 4 – Fístula/Necrose

1

1

Normal

10

14

Gastrite/Esofagite

56

77

Estenose faríngea/esofágica

7

10

Segundo tumor primário

1

1

Queixas referidas

Toxicidade esofágica – RTOG/EORTC

Endoscopia digestiva alta (n=73)

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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Do total de pacientes avaliados (n=120), 23% apresentaram dependência de
traqueostomia (n=27). Dos 27 pacientes traqueostomizados, 22 deles tinham tumor
com sítio primário em laringe, três tinham sítio primário em hipofaringe e em dois
pacientes o sítio primário era orofaringe. Porém, dos 22 pacientes com tumores
primários em laringe, 16 deles foram laringectomizados inicialmente, como parte do
tratamento do tumor primário (e receberam QRT em caráter adjuvante). Desta forma,
excluindo-se esses 16 pacientes da análise, temos um total de 11 pacientes
dependentes de traqueostomia em um total de 104 pacientes (11%) e, muito
provavelmente, esse número sim representa a dependência de traqueostomia como
toxicidade tardia após a QRT. Não houve diferença estatisticamente significativa na
dependência de traqueostomia entre pacientes tratados com QRT adjuvante em
relação aos pacientes tratados com QRT definitiva (p=0,51). Também não houve
diferença estatisticamente significativa na dependência de traqueostomia entre os
pacientes que estavam em seguimento até três anos em comparação aos pacientes
com maior tempo de seguimento, acima de três anos (p=0,33).
Setenta e cinco pacientes (n=75) realizaram nasofibrolaringoscopia da
deglutição com estroboscopia (NFL). Os principais achados foram: edema (67%),
mucosite actínica (43%), retração/fibrose (37%), sensibilidade epiglótica reduzida
(29%) e estase alimentar (23%). Penetração laríngea foi observada em 11% dos
pacientes submetidos ao exame, enquanto que aspiração foi visualizada em 4% deles.
Dos 75 exames realizados, apenas um deles foi descrito como completamente
normal. A Tabela 7 sumariza os achados da nasofibrolaringoscopia da deglutição
com estroboscopia:
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Achados da nasofibrolaringoscopia da deglutição (n=75)

Características

N

%

Edema

50

67

Mucosite actínica

32

43

Retração/fibrose

28

37

Sensibilidade epiglótica reduzida

22

29

Estase alimentar

17

23

Traqueostomia

12

16

Propulsão bolo alimentar alterada

9

12

Penetração laríngea

8

11

Estase saliva

6

8

Prega vocal imóvel

5

7

Fístula

4

5

Escape prematuro

3

4

Escape tardio

3

4

Aspiração

3

4

Fenda esfíncter Velofaríngeo

2

3

Alteração onda mucosa

2

3

Estenose laríngea

1

1

Normal

1

1

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.4.2 Xerostomia e toxicidade mucosa

Após entrevista com os 120 pacientes incluídos até o momento, cerca de
83% deles referiu algum grau de xerostomia. Curiosamente, em nosso estudo,
pacientes com tempo de seguimento superior a três anos tenderam a se queixar mais
desse sintoma em relação aos pacientes com tempo de seguimento até três anos,
diferença esta que foi estatisticamente significativa (89% versus 75%; p=0,0498).
Não houve diferença estatística na percepção de xerostomia entre pacientes tratados
com QRT adjuvante em relação aos pacientes tratados com QRT definitiva (p=0,74).
Já a alteração de consistência da saliva, nomeada saliva pegajosa, foi
referida por 73% da amostra. Não houve diferença estatisticamente significativa na
percepção da alteração de consistência da saliva em pacientes tratados com QRT
adjuvante em relação aos pacientes tratados com QRT definitiva (p=0,92).
Tampouco houve diferença significativa estatisticamente na percepção de alteração
de consistência da saliva entre pacientes em seguimento por até três anos em relação
aos pacientes que estavam em seguimento por período de tempo superior a três anos
(p=0,57).
Procuramos também graduar o comprometimento da função das glândulas
salivares e acometimento da mucosa de acordo com a escala de toxicidades tardias
do RTOG/EORTC, conforme resultados sintetizados na Tabela 8, a seguir:

Resultados

Tabela 8 -

32

Xerostomia e toxicidade mucosa (n=120)

Características

N

%

Xerostomia

100

83

Saliva pegajosa

88

73

GRAU 0 – Normal

19

16

GRAU 1 – Discreto ressecamento da boca, resposta à estimulação

55

46

GRAU 2 – Moderado ressecamento da boca, resposta ruim à
estimulação

36

30

GRAU 3 – Ressecamento completo da boca, sem resposta à
estimulação

9

7

GRAU 4 – Fibrose

1

1

GRAU 0 – Normal

35

29

GRAU 1 – Discreta atrofia e ressecamento

53

44

GRAU 2 – Atrofia moderada, teleangiectasias

28

23

GRAU 3 – Atrofia intensa, ressecamento acentuado,
teleangiectasia grave

4

4

Queixas referidas

Toxicidade gl. salivar – RTOG/EORTC

Toxicidade mucosa – RTOG/EORTC

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.4.3 Ototoxicidade

Sessenta e sete dos 120 pacientes incluídos (56%) referiram algum grau de
redução da acuidade auditiva após o término da QRT concomitante. Não houve
diferença estatisticamente significativa na queixa de hipoacusia entre pacientes com
tempo de seguimento até três anos em comparação aos pacientes com tempo de
seguimento superior a três anos (p=0,68). Houve uma maior queixa de hipoacusia
entre pacientes tratados com QRT definitiva em relação aos pacientes tratados com
QRT adjuvante, com diferença estatisticamente significativa (67% versus 44%;
p=0,0179).
Avaliação audiométrica foi realizada em 45 pacientes, sendo 34 homens e
11 mulheres. Desses 45 pacientes, 37 (82%) apresentaram diagnóstico de perda
auditiva (respostas na audiometria em mais de 25dB em pelo menos uma frequência)
e 19 pacientes (42% do total de pacientes que fizeram o exame e 51% dentre os
pacientes com perda auditiva) apresentaram perda auditiva de possível causa
ototóxica.
Dentre os 19 pacientes que apresentaram perda auditiva de possível causa
ototóxica, 11 apresentaram perda capaz de repercutir negativamente no aspecto
sensorial e psicossocial, necessitando de tratamento específico, que já está sendo
realizado no Departamento de Otorrinolaringologia do HC-FMUSP.
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4.4.4 Alteração da voz

Queixa de qualquer alteração na voz após o término do tratamento
combinado foi referida por 74% dos pacientes (69 de 93 pacientes avaliados,
excluídos os 27 pacientes dependentes de traqueostomia). Não houve diferença
estatisticamente significativa na queixa de alteração da voz entre pacientes
submetidos a QRT adjuvante em relação aos pacientes submetidos a QRT definitiva
(p=0,383). De forma similar, não houve diferença estatisticamente significativa na
queixa de alteração da voz entre pacientes que estavam em seguimento por período
de tempo até três anos em relação aos pacientes com tempo de seguimento superior a
três anos (p=0,66).
A Tabela 9, abaixo, sintetiza as principais toxicidades laríngeas referidas
pelos pacientes, bem como sua graduação de acordo com a escala de toxicidades
tardias do RTOG/EORTC:

Tabela 9 -

Alteração da voz e toxicidade laríngea (n=120)

Características

N

%

Alteração da voz (n=93)

69

74

Dependência de traqueostomia (n=104)

11

11

GRAU 0 – Normal

31

33

GRAU 1 – Rouquidão

62

67

Queixas referidas

Toxicidade laríngea – RTOG/EORTC (n=93)

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.4.5 Hipotireoidismo

Oitenta e sete pacientes (72% da amostra) estão em TRH. Não houve
diferença estatisticamente significativa na prevalência de hipotireoidismo entre os
pacientes avaliados em relação ao tempo de seguimento (p=0,22) e nem em relação à
intenção do tratamento a que foram submetidos (p=0,26).
A mediana de TSH na nossa população foi 3,175 mUI/L (0,01- 62,34).
Em relação à suplementação de hormônio, a dose mediana de levotiroxina
administrada aos pacientes é 75 mcg/dia (12,5-200).
Não houve diferença estatisticamente significativa no diagnóstico de
hipotireoidismo entre homens e mulheres na nossa amostra (p=0,8897).
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4.4.6 Toxicidade cutânea

O diagnóstico de fístula cutânea foi visto em 3% dos sobreviventes (4
pacientes de 120 avaliados). Não houve diferença estatisticamente significativa na
prevalência de fístula cutânea entre pacientes tratados com QRT adjuvante em
relação aos pacientes submetidos a QRT definitiva (p=1,0). Da mesma forma, não
houve diferença na prevalência de fístula cutânea entre pacientes que estavam em
seguimento até três anos em relação aos pacientes com tempo de seguimento
superior a três anos (p=1,0).
A Tabela 10 detalha os achados das toxicidades cutâneas.
Tabela 10 – Toxicidades cutâneas (n=120)
Características

N

%

4

3

GRAU 0 – Normal

26

22

GRAU 1 – Discreta atrofia, alteração de pigmentação, pouca perda de
cabelos

64

53

GRAU 2 – Atrofia moderada, perda total de cabelos, teleangiectasia

16

13

GRAU 3 – Atrofia importante, teleangiectasia grosseira

14

12

GRAU 0 – Normal

21

18

GRAU 1 – Discreta enduração (fibrose), perda de gordura subcutânea

63

53

GRAU 2 – Fibrose moderada (assintomática), contratura discreta

21

18

GRAU 3 – Enduração grave, perda de tecido subcutâneo

15

11

Queixas referidas
Fístula cutânea
Toxicidade cutânea – RTOG/EORTC

Toxicidade tecido subcutâneo – RTOG/EORTC

N corresponde ao número absoluto, % corresponde à porcentagem do total.
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4.4.7 Disfunção renal
Dos 120 pacientes avaliados em nosso estudo até o momento, obtivemos os
valores de creatinina pré-tratamento de 117 deles. A mediana de creatinina sérica
inicial foi 0,81 mg/dL (0,49-1,44). Quanto à estimativa do ritmo de filtração
glomerular pelo método de CKD-EPI no pré-tratamento, observamos que o valor
médio foi 92,8 ±19 mL/min/1,73m² e mediana de 92 mL/min/1,73m² (49-143).
Imediatamente antes da QRT, apenas 4 de 117 pacientes (3,4%) apresentavam um
ritmo de filtração glomerular inferior a 60 mL/min/1,73m².
Na avaliação de nosso estudo, com seguimento em longo prazo após o
término da QRT concomitante, obtivemos os níveis de creatinina em 112 dos 120
pacientes e observamos que a mediana de creatinina sérica atual foi 0,94 mg/dL (0,53,59). Além disso, também neste momento, o ritmo de filtração glomerular estimado
por CKD-EPI teve valor médio de 78,8 ±20 mL/min/1,73m² e mediana de 79,5
mL/min/1,73m² (18-123). Dezesseis dos 112 pacientes (14,2%) apresentam ritmo de
filtração glomerular inferior a 60mL/min/1,73m² no pós-tratamento. Essa diferença
na proporção de pacientes com ritmo de filtração glomerular estimado inferior a
60mL/min/1,73m² (de 3,4% no pré-tratamento para 14,2%, durante o seguimento) foi
estatisticamente significativa (p=0,004).
Avaliamos a variância entre as médias do ritmo de filtração glomerular
estimado no pré-tratamento (92,8 mL/min/1,73m²) e no momento atual (78,8
mL/min/1,73m²) e obtivemos que esta redução foi estatisticamente significativa,
utilizando-se o teste T pareado (p<0,0001). Também analisamos a variância entre as
médias dos níveis de creatinina sérica no início (0,84 mg/dL) e atual (1,01 mg/dL) e
verificamos que este aumento também alcançou diferença estatisticamente
significante, pelo teste F (p<0,001).
Os níveis séricos de potássio em 111 pacientes avaliados tiveram valor
médio de 4,61 ±0,45 mEq/L (3,5-6,2). Já a magnesemia média nas amostras de 110
pacientes disponíveis foi 1,93 ±0,20 mg/dL (1,20-2,37). Por fim, o nível médio de
fósforo sérico em 108 pacientes foi 3,32 ±0,52 mg/dL (2,0-4,7). A Tabela 11
descreve os resultados da bioquímica encontrados.
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Tabela 11 - Exames laboratoriais séricos (bioquímica)
Características

N

%

Média

DP

VR

Creatinina pré-tratamento (mg/dL)

117

97

0,84

0,18

(0,50-1,20)

Creatinina atual (mg/dL)

112

93

1,01

0,35

(0,50-1,20)

Potássio (mEq/L)

111

92

4,61

0,45

(3,5-5,0)

Magnésio (mg/dL)

110

91

1,93

0,20

(1,58-2,55)

Fósforo (mg/dL)

108

90

3,32

0,52

(2,7-4,5)

N, número absoluto; %, porcentagem do total; DP, desvio padrão; VR, valores normais de referência.

Dos 120 pacientes incluídos, obtivemos amostras de urina isolada de 93
deles. A pesquisa de microalbuminúria foi realizada em 87 pacientes, com valor
médio

de

13,14

±25,29

mg/g

(2,1-184).

Por

fim,

a

relação

microalbuminúria/creatinina urinária média foi 15,89 ±29,88 mg/g (1,76-219,05).
A pesquisa de proteinúria em amostra de urina isolada de 93 pacientes
mostrou média de 0,1 ±0,09 mg/dL (0-0,3). Todos estes valores médios estão dentro
da normalidade, bem como os valores médios dos eletrólitos obtidos em amostra de
urina isolada (potássio, magnésio e fósforo).
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4.5 Preditores clínicos do desenvolvimento de toxicidades tardias

A fim de se tentar identificar alguns preditores clínicos para o
desenvolvimento de toxicidades tardias após QRT, procedemos com as análises uni e
multivariada.
As variáveis clínicas consideradas foram: idade (até 60 anos versus acima
de 60 anos), IMC ao início do tratamento (maior ou igual a 20 versus menor que 20),
estadio T (T1/T2 versus T3/T4), estadio N (N0/N1 versus N2/N3), uso de
quimioterapia de indução (não versus sim), dose de radioterapia (até 66Gy versus
maior que 66Gy), dose de cisplatina durante a concomitância (até 100mg/m² versus
maior que 100mg/m²), intenção do tratamento (adjuvante versus definitivo) e
esvaziamento cervical (não versus sim).
As toxicidades tardias consideradas aqui foram: hipotireoidismo, disfagia,
hipoacusia, xerostomia, saliva pegajosa, alteração da voz, além de cada um dos
domínios da escala de toxicidades tardias do RTOG/EORTC, a saber: toxicidades da
pele (grau 1 ou superior), toxicidades do tecido subcutâneo (grau 1 ou superior),
toxicidades da mucosa (grau 1 ou superior), toxicidades em glândula salivar (grau 1
ou superior), toxicidades laríngeas (grau 1 ou superior), toxicidades esofágicas (grau
1 ou superior) e toxicidade renal (grau 2 ou superior, isto é, ritmo de filtração
glomerular estimado menor que 75mL/min/1,73m²).
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4.5.1 Hipotireoidismo

A Tabela 12, a seguir, exibe os resultados da análise univariada realizada.
Podemos ver que, ao nível de significância de 10%, houve relação significativa entre
o desenvolvimento de hipotireoidismo e as variáveis clínicas idade e IMC.

Tabela 12 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
hipotireoidismo

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

24 (72,7%)
9 (27,3%)
33 (100%)

42 (48,3%)
45 (51,7%)
87 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,028*

24 (75%)
8 (25%)
32 (100%)

76 (88,4%)
10 (11,6%)
86 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

0,088**

8 (25%)
24 (75%)
32 (100%)

21 (25%)
63 (75%)
84 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

1,000*

17 (53,1%)
15 (46,9%)
32 (100%)

41 (47,1%)
46 (52,9%)
87 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,709*

22 (66,7%)
11 (33,3%)
33 (100%)

66 (75,9%)
21 (24,1%)
87 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,432*

9 (30%)
21 (70%)
30 (100%)

39 (45,9%)
46 (54,1%)
85 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,193*

1 (3,1%)
31 (96,9%)
32 (100%)

7 (8%)
80 (92%)
87 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

0,681*

13 (39,4%)
20 (60,6%)
33 (100%)

46 (52,9%)
41 (47,1%)
87 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,265*

19 (57,6%)
14 (42,4%)
33 (100%)

37 (42,5%)
50 (57,5%)
87 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,204*

**Teste Exato de Fisher
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Após análise multivariada, observamos que a chance de um paciente com
idade acima de 60 anos apresentar hipotireoidismo é 2,51 vezes maior do que a
chance de um paciente com idade até 60 anos (p=0,036). Além disso, a chance de um
paciente com IMC maior que 20 Kg/m² apresentar hipotireoidismo é 2,17 vezes
maior do que a de um paciente com IMC menor que 20 Kg/m² (p=0,006). A Tabela
13, abaixo, sumariza esses resultados:

Tabela 13 -

Relação multivariada das variáveis clínicas idade e IMC, com o
desenvolvimento de hipotireoidismo

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Idade (acima de 60 anos versus até 60 anos)

0,92

2,51

(1,06, 5,91)

0,036

IMC início (maior que 20 Kg/m² versus menor que 20
Kg/m²)

0,78

2,17

(1,25, 3,78)

0,006
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4.5.2 Disfagia

A análise univariada realizada mostrou que, ao nível de significância de
10%, há relação significativa entre o desenvolvimento de disfagia e as variáveis
clínicas estadio N, intenção do tratamento e esvaziamento cervical.
A Tabela 14 ilustra os achados mencionados acima:

Tabela 14 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
disfagia

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

18 (56,3%)
14 (43,8%)
32 (100%)

48 (54,5%)
40 (45,5%)
88 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

1,000*

27 (84,4%)
5 (15,6%)
32 (100%)

73 (84,9%)
13 (15,1%)
86 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

1,000**

5 (16,1%)
26 (83,9%)
31 (100%)

24 (28,2%)
61 (71,8%)
85 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,276*

23 (71,9%)
9 (28,1%)
32 (100%)

35 (40,2%)
52 (59,8%)
87 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,004*

22 (68,8%)
10 (31,3%)
32 (100%)

66 (75%)
22 (25%)
88 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,652*

11 (35,5%)
20 (64,5%)
31 (100%)

37 (44%)
47 (56%)
84 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,540*

4 (12,5%)
28 (87,5%)
32 (100%)

4 (4,6%)
83 (95,4%)
87 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

0,209*

11 (34,4%)
21 (65,6%)
32 (100%)

48 (54,5%)
40 (45,5%)
88 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,080*

20 (62,5%)
12 (37,5%)
32 (100%)

36 (40,9%)
52 (59,1%)
88 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,049*

**Teste Exato de Fisher
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A variável esvaziamento cervical apresentou relação significativa com as
variáveis estadio N e intenção do tratamento. Assim sendo, não foi possível realizar o
modelo multivariado com as três variáveis simultaneamente e a análise multivariada
final foi realizada apenas com as variáveis estadio N e intenção do tratamento, que
não apresentaram relação significativa. Os resultados dessa análise multivariada
encontram-se na Tabela 15, abaixo.

Tabela 15 -

Relação multivariada das variáveis clínicas estadio N e intenção
do tratamento, com o desenvolvimento de disfagia

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Estadio N (N2/N3 versus N0/N1)

1,35

3,85

(1,77, 8,38)

0,001

Intenção (adjuvante versus definitivo)

0,84

2,31

(1,1, 4,81)

0,026

Como podemos observar, a chance de um paciente com estadio N2/N3
apresentar disfagia é 3,85 vezes maior do que a de um paciente com estadio N0/N1
(p=0,001). Além disso, a chance de um paciente com intenção do tratamento
adjuvante apresentar disfagia é 2,31 vezes maior do que a de um paciente com
intenção do tratamento definitivo (p=0,026).
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4.5.3 Ototoxicidade

Após análise univariada verificou-se que, ao nível de significância de 10%,
houve relação significativa entre o desenvolvimento de hipoacusia e as variáveis
clínicas uso de quimioterapia de indução, dose de radioterapia, intenção do
tratamento e esvaziamento cervical. A Tabela 16 ilustra esses achados.
Tabela 16 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento
de hipoacusia

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

27 (50,9%)
26 (49,1%)
53 (100%)

39 (58,2%)
28 (41,8%)
67 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,542*

44 (84,6%)
8 (15,4%)
52 (100%)

56 (84,8%)
10 (15,2%)
66 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

1,000*

16 (30,8%)
36 (69,2%)
52 (100%)

13 (20,3%)
51 (79,7%)
64 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,281*

24 (45,3%)
29 (54,7%)
53 (100%)

34 (51,5%)
32 (48,5%)
66 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,623*

46 (86,8%)
7 (13,2%)
53 (100%)

42 (62,7%)
25 (37,3%)
67 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,006*

26 (51%)
25 (49%)
51 (100%)

22 (34,4%)
42 (65,6%)
64 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,099*

6 (11,3%)
47 (88,7%)
53 (100%)

2 (3%)
64 (97%)
66 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

0,137**

33 (62,3%)
20 (37,7%)
53 (100%)

26 (38,8%)
41 (61,2%)
67 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,018*

15 (28,3%)
38 (71,7%)
53 (100%)

41 (61,2%)
26 (38,8%)
67 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,001*

**Teste Exato de Fisher
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Todas as variáveis apresentaram relações significativas umas com as outras
quando comparadas duas a duas. Assim sendo, não foi possível realizar o modelo
multivariado com as quatro variáveis simultaneamente e a análise multivariada final
foi realizada apenas com as variáveis quimioterapia de indução e esvaziamento
cervical (modelo escolhido pelo método stepwise de seleção de modelos). Os
resultados dessa análise multivariada encontram-se na Tabela 17, a seguir.

Tabela 17 -

Relação multivariada das variáveis clínicas quimioterapia de indução
e esvaziamento cervical, com o desenvolvimento de hipoacusia

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Uso de quimioterapia de indução (sim versus não)

0,72

2,06

(0,72, 5,93)

0,179

Esvaziamento cervical (não versus sim)

1,05

2,86

(1,2, 6,79)

0,018

De acordo com os resultados da Tabela 17, a chance de um paciente que
recebeu quimioterapia de indução apresentar hipoacusia é 2,06 vezes maior do que a
de um paciente que não recebeu quimioterapia de indução (sem significância
estatística ao nível de 10%). Além disso, a chance de um paciente sem esvaziamento
cervical apresentar hipoacusia é 2,86 vezes maior do que a de um paciente com
esvaziamento cervical (p=0,018).
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4.5.4 Xerostomia

A análise univariada evidenciou que, ao nível de significância de 10%,
houve relação significativa entre o desenvolvimento de xerostomia e a dose de
cisplatina recebida. A Tabela 18, a seguir, exibe os resultados desta análise.
Tabela 18 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
xerostomia

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

12 (60%)
8 (40%)
20 (100%)

54 (54%)
46 (46%)
100 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,806*

16 (80%)
4 (20%)
20 (100%)

84 (85,7%)
14 (14,3%)
98 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

0,505**

2 (10,5%)
17 (89,5%)
19 (100%)

27 (27,8%)
70 (72,2%)
97 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,151**

13 (65%)
7 (35%)
20 (100%)

45 (45,5%)
54 (54,5%)
99 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,177*

16 (80%)
4 (20%)
20 (100%)

72 (72%)
28 (28%)
100 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,644*

11 (55%)
9 (45%)
20 (100%)

37 (38,9%)
56 (61,1%)
95 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,283*

4 (20%)
16 (80%)
20 (100%)

4 (4%)
95 (96%)
99 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

0,027**

11 (55%)
9 (45%)
20 (100%)

48 (48%)
52 (52%)
100 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,744*

11 (55%)
9 (45%)
20 (100%)

45 (45%)
55 (55%)
100 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,567*

**Teste Exato de Fisher
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Conforme observado anteriormente, no grupo de pacientes com xerostomia
há maior percentual de pacientes que receberam dose de cisplatina superior a 100
mg/m². Além disso, a chance de um paciente que recebeu dose de cisplatina superior
a 100mg/m² apresentar xerostomia é 5,94 vezes maior do que a de um paciente que
recebeu até 100 mg/m² de cisplatina.
Nenhuma outra variável de característica clínica apresentou relação
significativa com o desenvolvimento de xerostomia. Sendo assim, não foi possível a
construção do modelo de regressão logística multivariado.
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4.5.5 Saliva pegajosa

Ao nível de significância de 10%, a análise univariada encontrou relação
significativa entre o desenvolvimento de saliva pegajosa e as variáveis clínicas
estadio T e estadio N (Tabela 19).

Tabela 19 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
saliva pegajosa

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

19 (59,4%)
13 (40,6%)
32 (100%)

47 (53,4%)
41 (46,6%)
88 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,709*

26 (86,7%)
4 (13,3%)
30 (100%)

74 (84,1%)
14 (15,9%)
88 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

1,000**

11 (36,7%)
19 (63,3%)
30 (100%)

18 (20,9%)
68 (79,1%)
86 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,099*

22 (71%)
9 (29%)
31 (100%)

36 (40,9%)
52 (59,1%)
88 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,008*

24 (75%)
8 (25%)
32 (100%)

64 (72,7%)
24 (27,3%)
88 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,988*

12 (40%)
18 (60%)
30 (100%)

36 (42,4%)
49 (57,6%)
85 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,993*

4 (12,9%)
27 (87,1%)
31 (100%)

4 (4,5%)
84 (95,5%)
88 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

0,203**

15 (46,9%)
17 (53,1%)
32 (100%)

44 (50%)
44 (50%)
88 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,923*

16 (50%)
16 (50%)
32 (100%)

40 (45,5%)
48 (54,5%)
88 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,815*

**Teste Exato de Fisher
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A análise multivariada corroborou os dados obtidos na análise univariada. A
chance de um paciente com estadio T3/T4 apresentar saliva pegajosa é 2,09 vezes
maior do que a de um paciente com estadio T1/T2 (p=0,012). Além disso, a chance
de um paciente com estadio N2/N3 apresentar saliva pegajosa é 4,05 vezes maior do
que a de um paciente com estadio N0/N1 (p=0,001). A Tabela 20, a seguir, mostra os
resultados apresentados anteriormente.

Tabela 20 -

Relação multivariada das variáveis clínicas estadio T e estadio N, com
o desenvolvimento de saliva pegajosa

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Estadio N (N2/N3 versus N0/N1)

1,40

4,05

(1,78, 9,22)

0,001

Estadio T (T3/T4 versus T1/T2)

0,74

2,09

(1,17, 3,72)

0,012
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4.5.6 Alteração da voz
A análise univariada realizada mostrou que, ao nível de significância de
10%, houve relação significativa entre o desenvolvimento de alteração da voz e o
estadio N.
No grupo de pacientes com alteração da voz há maior percentual de
pacientes com estadio N2/N3. A chance de um paciente com estadio N2/N3
apresentar alteração da voz é 2,76 vezes maior do que a de um paciente com estadio
N0/N1. A Tabela 21 mostra os resultados descritos anteriormente.
Tabela 21 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
alteração da voz

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

11 (45,8%)
13 (54,2%)
24 (100%)

40 (57,1%)
30 (42,9%)
70 (100%)

51 (54,3%)
43 (45,7%)
94 (100%)

0,470*

19 (82,6%)
4 (17,4%)
23 (100%)

56 (81,2%)
13 (18,8%)
69 (100%)

75 (81,5%)
17 (18,5%)
92 (100%)

1,000**

8 (36,4%)
14 (63,6%)
22 (100%)

19 (27,9%)
49 (72,1%)
68 (100%)

27 (30%)
63 (70%)
90 (100%)

0,630*

16 (66,7%)
8 (33,3%)
24 (100%)

29 (42%)
40 (58%)
69 (100%)

45 (48,4%)
48 (51,6%)
93 (100%)

0,049*

15 (62,5%)
9 (37,5%)
24 (100%)

52 (74,3%)
18 (25,7%)
70 (100%)

67 (71,3%)
27 (28,7%)
94 (100%)

0,401*

6 (26,1%)
17 (73,9%)
23 (100%)

24 (36,4%)
42 (63,6%)
66 (100%)

30 (33,7%)
59 (66,3%)
89 (100%)

0,521*

2 (8,3%)
22 (91,7%)
24 (100%)

4 (5,8%)
65 (94,2%)
69 (100%)

6 (6,5%)
87 (93,5%)
93 (100%)

0,646**

8 (33,3%)
16 (66,7%)
24 (100%)

32 (45,7%)
38 (54,3%)
70 (100%)

40 (42,6%)
54 (57,4%)
94 (100%)

0,413*

15 (62,5%)
9 (37,5%)
24 (100%)

33 (47,1%)
37 (52,9%)
70 (100%)

48 (51,1%)
46 (48,9%)
94 (100%)

0,288*

**Teste Exato de Fisher
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Nenhuma outra variável de característica clínica apresentou relação
significativa com o desenvolvimento de alteração da voz. Sendo assim, não foi
possível a construção do modelo de regressão logística multivariado.
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4.5.7 Toxicidade cutânea

A análise univariada mostrou que, ao nível de significância de 10%, houve
relação significativa entre o desenvolvimento de toxicidade cutânea e as variáveis
clínicas a seguir: idade, estadio N, uso de quimioterapia de indução, intenção do
tratamento e esvaziamento cervical. A Tabela 22 mostra esses resultados descritos
anteriormente.
Tabela 22 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade cutânea

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

20 (76,9%)
6 (23,1%)
26 (100%)

46 (48,9%)
48 (51,1%)
94 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,021*

21 (80,8%)
5 (19,2%)
26 (100%)

79 (85,9%)
13 (14,1%)
92 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

0,542**

6 (24%)
19 (76%)
25 (100%)

23 (25,3%)
68 (74,7%)
91 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

1,000*

18 (69,2%)
8 (30,8%)
26 (100%)

40 (43%)
53 (57%)
93 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,032*

13 (50%)
13 (50%)
26 (100%)

75 (79,8%)
19 (20,2%)
94 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,005*

7 (29,2%)
17 (70,8%)
24 (100%)

41 (45,1%)
50 (54,9%)
91 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,241*

1 (3,8%)
25 (96,2%)
26 (100%)

7 (7,5%)
86 (92,5%)
93 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

0,684**

7 (26,9%)
19 (73,1%)
26 (100%)

52 (55,3%)
42 (44,7%)
94 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,019*

19 (73,1%)
7 (26,9%)
26 (100%)

37 (39,4%)
57 (60,6%)
94 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,005*

**Teste Exato de Fisher
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A variável esvaziamento cervical apresentou relação significativa com todas
as demais variáveis, exceto com a variável uso de quimioterapia de indução. Além
disso, a variável uso de quimioterapia de indução apresentou relação significativa
com as variáveis idade e intenção do tratamento. Assim sendo, não foi possível
realizar o modelo multivariado com as cinco variáveis simultaneamente. Desta
forma, a análise multivariada final foi realizada apenas com as variáveis idade,
estadio N e intenção do tratamento (variáveis que não se relacionaram
significativamente na comparação dois a dois). Os resultados dessa análise
multivariada encontram-se na Tabela 23, abaixo.

Tabela 23 -

Relação multivariada das variáveis clínicas idade, estadio N e intenção
do tratamento, com o desenvolvimento de toxicidade cutânea

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Idade (acima de 60 anos versus até 60 anos)

1,19

3,30

(1,3, 8,41)

0,012

Estadio N (N2/N3 versus N0/N1)

0,99

2,70

(1,16, 6,27)

0,021

Intenção (adjuvante versus definitivo)

1,07

2,92

(1,19, 7,15)

0,019

Conforme exibido anteriormente, a chance de um paciente com idade acima
de 60 anos apresentar qualquer toxicidade cutânea é 3,30 vezes maior do que a de um
paciente com idade até 60 anos (p=0,012). Além disso, a chance de um paciente com
estadio N2/N3 apresentar qualquer toxicidade cutânea é 2,70 vezes maior do que a de
um paciente com estadio N0/N1 (p=0,021). Finalmente, a chance de um paciente que
recebeu tratamento com intenção adjuvante apresentar qualquer toxicidade cutânea é
2,92 vezes maior do que a de um paciente que recebeu tratamento com intenção
definitiva (p=0,019).
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4.5.8 Toxicidade em tecido subcutâneo

De acordo com a análise univariada realizada, ao nível de significância de
10%, houve relação significativa entre o desenvolvimento de toxicidade tardia em
tecido subcutâneo e as variáveis clínicas a seguir: estadio N, dose de radioterapia,
intenção do tratamento e esvaziamento cervical. A Tabela 24 exibe esta análise.
Tabela 24 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade em tecido subcutâneo

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

15 (71,4%)
6 (28,6%)
21 (100%)

51 (51,5%)
48 (48,5%)
99 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,154*

20 (95,2%)
1 (4,8%)
21 (100%)

80 (82,5%)
17 (17,5%)
97 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

0,191**

7 (33,3%)
14 (66,7%)
21 (100%)

22 (23,2%)
73 (76,8%)
95 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,486*

17 (81%)
4 (19%)
21 (100%)

41 (41,8%)
57 (58,2%)
98 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,003*

14 (66,7%)
7 (33,3%)
21 (100%)

74 (74,7%)
25 (25,3%)
99 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,625*

5 (23,8%)
16 (76,2%)
21 (100%)

43 (45,7%)
51 (54,3%)
94 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,099*

1 (4,8%)
20 (95,2%)
21 (100%)

7 (7,1%)
91 (92,9%)
98 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

1,000**

6 (28,6%)
15 (71,4%)
21 (100%)

53 (53,5%)
46 (46,5%)
99 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,049*

16 (76,2%)
5 (23,8%)
21 (100%)

40 (40,4%)
59 (59,6%)
99 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,006*

**Teste Exato de Fisher
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A variável esvaziamento cervical apresentou relação significativa com todas
as demais variáveis. Além disso, a variável dose de radioterapia apresentou relação
significativa com a variável intenção do tratamento. Assim sendo, não foi possível
realizar o modelo multivariado com as quatro variáveis simultaneamente. A análise
multivariada final foi realizada apenas com as variáveis estadio N e intenção do
tratamento (variáveis que não se relacionaram significativamente na comparação dois
a dois e que apresentaram melhor modelo do que aquele com as variáveis estadio N e
radioterapia). Os resultados dessa análise multivariada encontram-se na Tabela 25, a
seguir.

Tabela 25 -

Relação multivariada das variáveis clínicas estadio N e intenção do
tratamento, com o desenvolvimento de toxicidade em tecido
subcutâneo

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Estadio N (N2/N3 versus N0/N1)

2,09

8,06

(2,8, 23,16)

<0,001

Intenção (adjuvante versus definitivo)

1,39

4,02

(1,63, 9,92)

0,003

De acordo com os resultados da Tabela anterior, a chance de um paciente
com estadio N2/N3 apresentar qualquer toxicidade no tecido subcutâneo é 8,06 vezes
maior do que a de um paciente com estadio N0/N1 (p<0,001). Além disso, a chance
de um paciente tratado de forma adjuvante apresentar qualquer toxicidade no tecido
subcutâneo é 4,02 vezes maior do que a de um paciente tratado de forma definitiva
(p=0,003).
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4.5.9 Toxicidade mucosa

A análise univariada não encontrou, ao nível de significância de 10%,
relação significativa entre o desenvolvimento da toxicidade mucosa e nenhuma das
variáveis clínicas. Assim sendo, nenhum modelo multivariado foi realizado. A
Tabela 26 exibe os resultados da análise univariada.
Tabela 26 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade mucosa

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

22 (62,9%)
13 (37,1%)
35 (100%)

44 (51,8%)
41 (48,2%)
85 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,364*

29 (82,9%)
6 (17,1%)
35 (100%)

71 (85,5%)
12 (14,5%)
83 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

0,928*

6 (17,6%)
28 (82,4%)
34 (100%)

23 (28%)
59 (72%)
82 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,346*

18 (51,4%)
17 (48,6%)
35 (100%)

40 (47,6%)
44 (52,4%)
84 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,859*

24 (68,6%)
11 (31,4%)
35 (100%)

64 (75,3%)
21 (24,7%)
85 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,596*

16 (45,7%)
19 (54,3%)
35 (100%)

32 (40%)
48 (60%)
80 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,714*

2 (5,7%)
33 (94,3%)
35 (100%)

6 (7,1%)
78 (92,9%)
84 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

1,000**

18 (51,4%)
17 (48,6%)
35 (100%)

41 (48,2%)
44 (51,8%)
85 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,907*

20 (57,1%)
15 (42,9%)
35 (100%)

36 (42,4%)
49 (57,6%)
85 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

0,202*

**Teste Exato de Fisher
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4.5.10 Toxicidade em glândula salivar

De acordo com os resultados da Tabela 27, a seguir, ao nível de
significância de 10%, houve relação significativa entre o desenvolvimento de
toxicidade em glândula salivar e a dose de radioterapia ofertada.
No grupo de pacientes com qualquer toxicidade em glândula salivar há
maior percentual de pacientes com que receberam dose de radioterapia superior a
66Gy. Além disso, a chance de um paciente que recebeu dose de radioterapia
superior a 66Gy apresentar qualquer toxicidade na glândula salivar é 3,78 vezes
maior do que a de um paciente que recebeu dose de até 66Gy.

Resultados

Tabela 27 -

58

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade em glândula salivar

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

11 (57,9%)
8 (42,1%)
19 (100%)

55 (54,5%)
46 (45,5%)
101 (100%)

66 (55%)
54 (45%)
120 (100%)

0,980*

18 (94,7%)
1 (5,3%)
19 (100%)

82 (82,8%)
17 (17,2%)
99 (100%)

100 (84,7%)
18 (15,3%)
118 (100%)

0,299**

3 (16,7%)
15 (83,3%)
18 (100%)

26 (26,5%)
72 (73,5%)
98 (100%)

29 (25%)
87 (75%)
116 (100%)

0,555**

12 (63,2%)
7 (36,8%)
19 (100%)

46 (46%)
54 (54%)
100 (100%)

58 (48,7%)
61 (51,3%)
119 (100%)

0,262*

15 (78,9%)
4 (21,1%)
19 (100%)

73 (72,3%)
28 (27,7%)
101 (100%)

88 (73,3%)
32 (26,7%)
120 (100%)

0,749*

13 (68,4%)
6 (31,6%)
19 (100%)

35 (36,5%)
61 (63,5%)
96 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,020*

1 (5,3%)
18 (94,7%)
19 (100%)

7 (7%)
93 (93%)
100 (100%)

8 (6,7%)
111 (93,3%)
119 (100%)

1,000**

12 (63,2%)
7 (36,8%)
19 (100%)

47 (46,5%)
54 (53,5%)
101 (100%)

59 (49,2%)
61 (50,8%)
120 (100%)

0,280*

9 (47,4%)
10 (52,6%)
19 (100%)

47 (46,5%)
54 (53,5%)
101 (100%)

56 (46,7%)
64 (53,3%)
120 (100%)

1,000*

**Teste Exato de Fisher

Nenhuma das outras variáveis de características clínicas apresentaram
relação significativa com o desenvolvimento de toxicidade em glândula salivar.
Desta forma, nenhum modelo multivariado foi realizado.
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4.5.11 Toxicidade laríngea

De acordo com os resultados da Tabela 28, ao nível de significância de
10%, não houve relação significativa entre o desenvolvimento de toxicidade laríngea
e as variáveis de características clínicas.
Tabela 28 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade laríngea

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

19 (61,3%)
12 (38,7%)
31 (100%)

32 (50,8%)
31 (49,2%)
63 (100%)

51 (54,3%)
43 (45,7%)
94 (100%)

0,459*

24 (80%)
6 (20%)
30 (100%)

51 (82,3%)
11 (17,7%)
62 (100%)

75 (81,5%)
17 (18,5%)
92 (100%)

1,000*

12 (40%)
18 (60%)
30 (100%)

15 (25%)
45 (75%)
60 (100%)

27 (30%)
63 (70%)
90 (100%)

0,223*

18 (58,1%)
13 (41,9%)
31 (100%)

27 (43,5%)
35 (56,5%)
62 (100%)

45 (48,4%)
48 (51,6%)
93 (100%)

0,271*

21 (67,7%)
10 (32,3%)
31 (100%)

46 (73%)
17 (27%)
63 (100%)

67 (71,3%)
27 (28,7%)
94 (100%)

0,773*

10 (33,3%)
20 (66,7%)
30 (100%)

20 (33,9%)
39 (66,1%)
59 (100%)

30 (33,7%)
59 (66,3%)
89 (100%)

1,000*

2 (6,5%)
29 (93,5%)
31 (100%)

4 (6,5%)
58 (93,5%)
62 (100%)

6 (6,5%)
87 (93,5%)
93 (100%)

1,000**

14 (45,2%)
17 (54,8%)
31 (100%)

26 (41,3%)
37 (58,7%)
63 (100%)

40 (42,6%)
54 (57,4%)
94 (100%)

0,891*

17 (54,8%)
14 (45,2%)
31 (100%)

31 (49,2%)
32 (50,8%)
63 (100%)

48 (51,1%)
46 (48,9%)
94 (100%)

0,769*

**Teste Exato de Fisher

Como nenhuma variável apresentou relação estatisticamente significativa
com o desenvolvimento de toxicidade laríngea, nenhum modelo multivariado foi
realizado.
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4.5.12 Toxicidade esofágica

Após análise univariada, observou-se que ao nível de significância de 10%,
houve relação significativa entre o desenvolvimento da toxicidade tardia em esôfago
e as variáveis clínicas estadio N e dose de cisplatina. A Tabela 29 mostra os dados
obtidos nesta análise.
Tabela 29 -

Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade esofágica

Variáveis
Idade
até 60 anos
acima de 60 anos
Total
IMC início
maior que 20 Kg/m²
menor que 20 Kg/m²
Total
Estadio T
T1/T2
T3/T4
Total
Estadio N
N0/N1
N2/N3
Total
Quimioterapia de indução
Não recebeu
Recebeu
Total
Dose de Radioterapia
Até 66Gy
Maior que 66Gy
Total
Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²
Maior que 100mg/m²
Total
Intenção do tratamento
Adjuvante
Definitivo
Total
Esvaziamento cervical
Não
Sim
Total
*Teste Qui-quadrado

Sim

Não

Total

p-valor

16 (53,3%)
14 (46,7%)
30 (100%)

49 (55,1%)
40 (44,9%)
89 (100%)

65 (54,6%)
54 (45,4%)
119 (100%)

1,000*

27 (90%)
3 (10%)
30 (100%)

73 (83,9%)
14 (16,1%)
87 (100%)

100 (85,5%)
17 (14,5%)
117 (100%)

0,554**

5 (17,2%)
24 (82,8%)
29 (100%)

24 (27,9%)
62 (72,1%)
86 (100%)

29 (25,2%)
86 (74,8%)
115 (100%)

0,370*

19 (63,3%)
11 (36,7%)
30 (100%)

39 (44,3%)
49 (55,7%)
88 (100%)

58 (49,2%)
60 (50,8%)
118 (100%)

0,099*

19 (63,3%)
11 (36,7%)
30 (100%)

69 (77,5%)
20 (22,5%)
89 (100%)

88 (73,9%)
31 (26,1%)
119 (100%)

0,197*

11 (37,9%)
18 (62,1%)
29 (100%)

37 (43%)
49 (57%)
86 (100%)

48 (41,7%)
67 (58,3%)
115 (100%)

0,792*

5 (16,7%)
25 (83,3%)
30 (100%)

3 (3,4%)
85 (96,6%)
88 (100%)

8 (6,8%)
110 (93,2%)
118 (100%)

0,025**

13 (43,3%)
17 (56,7%)
30 (100%)

46 (51,7%)
43 (48,3%)
89 (100%)

59 (49,6%)
60 (50,4%)
119 (100%)

0,562*

16 (53,3%)
14 (46,7%)
30 (100%)

39 (43,8%)
50 (56,2%)
89 (100%)

55 (46,2%)
64 (53,8%)
119 (100%)

0,489*

**Teste Exato de Fisher
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A Tabela 30 exibe os resultados da análise multivariada.

Tabela 30 -

Relação multivariada das variáveis clínicas estadio N e dose de
cisplatina, com o desenvolvimento de toxicidade esofágica

Fator

Estimativa

OR

IC (95%)

p-valor

Estadio N (N2/N3 versus N0/N1)

0,63

1,87

(0,8, 4,37)

0,147

Dose de cisplatina (maior que 100mg/m² versus até
100mg/m²)

0,93

2,52

(1,41, 4,51)

0,002

De acordo com os resultados da Tabela 30, a chance de um paciente com
estadio N2/N3 apresentar qualquer toxicidade no esôfago é 1,87 vezes maior do que
a de um paciente estadio N0/N1 (porém, sem significância estatística ao nível de
10%). Também observamos que a chance de um paciente que recebeu dose de
cisplatina superior a 100 mg/m² apresentar qualquer toxicidade esofágica é 2,52
vezes maior do que a de um paciente que recebeu até 100 mg/m² de cisplatina
(p=0,002).
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4.5.13 Toxicidade renal

Após análise univariada, verificou-se que, ao nível de significância de 10%,
houve relação significativa entre o desenvolvimento de toxicidade renal e a idade dos
pacientes.
No grupo de pacientes com qualquer toxicidade renal há maior percentual
de pacientes com idade acima de 60 anos. Além disso, a chance de um paciente com
idade acima de 60 anos apresentar qualquer toxicidade renal é 3,97 vezes maior do
que a de um paciente com idade até 60 anos.
Nenhuma das outras variáveis de características clínicas apresentou relação
significativa com o desenvolvimento de toxicidade tardia renal e, assim sendo,
nenhum modelo multivariado foi realizado.
A Tabela 31 exibe os dados discutidos anteriormente.
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Relação univariada das variáveis clínicas com o desenvolvimento de
toxicidade renal

Variáveis

Sim

Não

Total

p-valor

até 60 anos

46 (68,7%)

16 (35,6%)

62 (55,4%)

0,001*

acima de 60 anos

21 (31,3%)

29 (64,4%)

50 (44,6%)

Total

67 (100%)

45 (100%)

112 (100%)

maior que 20 Kg/m²

58 (87,9%)

36 (81,8%)

94 (85,5%)

menor que 20 Kg/m²

8 (12,1%)

8 (18,2%)

16 (14,5%)

Total

66 (100%)

44 (100%)

110 (100%)

T1/T2

17 (26,6%)

12 (27,3%)

29 (26,9%)

T3/T4

47 (73,4%)

32 (72,7%)

79 (73,1%)

Total

64 (100%)

44 (100%)

108 (100%)

N0/N1

32 (47,8%)

21 (47,7%)

53 (47,7%)

N2/N3

35 (52,2%)

23 (52,3%)

58 (52,3%)

Total

67 (100%)

44 (100%)

111 (100%)

Não recebeu

47 (70,1%)

34 (75,6%)

81 (72,3%)

Recebeu

20 (29,9%)

11 (24,4%)

31 (27,7%)

Total

67 (100%)

45 (100%)

112 (100%)

Até 66Gy

25 (38,5%)

19 (44,2%)

44 (40,7%)

Maior que 66Gy

40 (61,5%)

24 (55,8%)

64 (59,3%)

Total

65 (100%)

43 (100%)

108 (100%)

3 (4,5%)

3 (6,8%)

6 (5,4%)

Maior que 100mg/m²

64 (95,5%)

41 (93,2%)

105 (94,6%)

Total

67 (100%)

44 (100%)

111 (100%)

Adjuvante

31 (46,3%)

23 (51,1%)

54 (48,2%)

Definitivo

36 (53,7%)

22 (48,9%)

58 (51,8%)

Total

67 (100%)

45 (100%)

112 (100%)

Não

33 (49,3%)

21 (46,7%)

54 (48,2%)

Sim

34 (50,7%)

24 (53,3%)

58 (51,8%)

Total

67 (100%)

45 (100%)

112 (100%)

Idade

IMC início
0,544**

Estadio T
1,000*

Estadio N
1,000*

Quimioterapia de indução
0,681*

Dose de Radioterapia
0,695*

Dose de Cisplatina
Até 100mg/m²

0,680**

Intenção do tratamento
0,757*

Esvaziamento cervical

*Teste Qui-quadrado

**Teste Exato de Fisher

0,940*
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4.6 Qualidade de vida

A seguir, apresentaremos os resultados dos questionários EORTC QLQC30, EORTC QLQ-H&N35 e SF-12.
Para os questionários do EORTC, apresentaremos as médias de cada uma
das escalas funcionais ou de sintomas que foram avaliadas, bem como as variações
em valores máximo e mínimo.
Para o SF-12, apresentaremos as frequências em que cada uma das respostas
às 12 questões foi assinalada pelos sujeitos de pesquisa.
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4.6.1 Questionário EORTC QLQ-C30

O questionário EORTC QLQ-C30 em sua versão 3, é composto de 30
questões e apresenta 1 escala global de qualidade de vida, 5 escalas funcionais, 3
escalas de sintomas e 6 itens simples. Além disso, há também um “summary score”,
que é uma nota única que varia de 0-100 e que envolve todos itens acima descritos.
Para as escalas funcionais, quanto maior o escore obtido, melhor a
funcionalidade do paciente. Já para as escalas de sintomas, quanto maior o escore
obtido, mais sintomático é o paciente em relação àquele sintoma avaliado.
A Tabela 32 apresenta os achados do questionário EORTC QLQ-C30,
aplicado em 30 pacientes:
Tabela 32 -

Escores médios, mínimos e máximos do questionário EORTC QLQC30 (n=30)
Escala

Média

Mínimo-Máximo

QL2

83,61

(25-100)

Capacidade física

PF2

82,44

(20-100)

Capacidade funcional

RF2

85,56

(0-100)

Capacidade emocional

EF

77,50

(16,67-100)

Capacidade cognitiva

CF

85,00

(50-100)

Capacidade social

SF

90,00

(33,33-100)

Fadiga

FA

17,04

(0-66,67)

Náusea e vômito

NV

6,11

(0-50)

Dor

PA

12,78

(0-66,67)

Dispnéia

DY

8,89

(0-66,67)

Insônia

SL

14,44

(0-66,67)

Perda de apetite

AP

13,33

(0-66,67)

Constipação

CO

15,56

(0-100)

Diarréia

DI

3,33

(0-33,33)

Dificuldades financeiras

FI

18,89

(0-100)

86,85

(49,74-100)

Estado de saúde global e qualidade de vida
Escalas funcionais

Escalas de sintomas/itens

Summary score
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4.6.2 Questionário EORTC QLQ-H&N35

O questionário EORTC QLQ-H&N35 é composto de 35 questões para
avaliação de sintomas específicos em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.
Avalia sete domínios: dor, deglutição, sentidos (paladar e olfação), fala, comer
social, contato social e sexualidade, além de possuir 11 itens específicos sobre
problemas dentários, trismo, xerostomia, saliva espessa, tosse, mal-estar, consumo de
analgésicos, suplementos nutricionais, uso de sonda para alimentação e perda/ganho
de peso.
À semelhança do EORTC QLQ-C30, para o questionário EORTC QLQH&N35, quanto maior o escore obtido para determinado domínio ou sintoma, mais
sintomático é o paciente.
Abaixo, encontramos os valores médios, mínimos e máximos dos domínios
avaliados pelo EORTC QLQ-H&N35, após aplicação do questionário em 30
pacientes (Tabela 33):
Tabela 33 - Escores médios, mínimos e máximos do questionário EORTC QLQH&N35 (n=30)
Escalas de sintomas/itens

Escala

Média

Mínimo-Máximo

Dor

HNPA

13,70

(0-83,33)

Deglutição

HNSW

29,44

(0-100)

Problemas sensoriais (paladar/olfato)

HNSE

26,11

(0-83,33)

Problemas com a fala

HNSP

24,36

(0-77,78)

Comer social

HNSO

16,94

(0-75)

Contato social

HNSC

15,11

(0-100)

Perda de sexualidade

HNSX

48,33

(0-100)

Problemas dentários

HNTE

19,69

(0-100)

Abertura da boca

HNOM

24,24

(0-100)

Boca seca

HNDR

61,11

(0-100)

Saliva grossa/pegajosa

HNSS

44,44

(0-100)

Tosse

HNCO

25,56

(0-100)

Sentir-se doente

HNFI

10,0

(0-100)

Uso de analgésicos

HNPK

53,33

(0-100)

Uso de suplementos alimentares

HNNU

23,33

(0-100)

Uso de sonda para alimentação

HNFE

20,0

(0-100)

Perda de peso

HNWL

26,67

(0-100)

Ganho de peso

HNWG

46,67

(0-100)
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4.6.3 Questionário SF-12

O questionário SF-12 é um questionário geral para avaliação de qualidade
de vida e consiste de 12 questões que, após análise estatística, derivam em 2 escores:
um deles de saúde mental (MCS-12) e o outro de saúde física (PCS-12). A fim de
facilitar o entendimento das informações, apresentamos aqui os resultados do SF-12
de acordo com a porcentagem em que cada uma das respostas foi assinalada pelos
pacientes, conforme a tabela a seguir:
Tabela 34 -

Aplicação do questionário SF-12 em sobreviventes ao CECCP (n=30)

Questões e Respostas
Número de respostas (%)
1) Em geral você diria que a sua saúde é:
--- Excelente
7 (23)
--- Muito boa
5 (17)
--- Boa
17 (57)
--- Ruim
1 (3)
--- Muito ruim
0
2) Sente-se limitado para atividades moderadas (mover a mesa, passar aspirador de pó, jogar
bola, varrer a casa)?
--- Sim, muito.
1 (3)
--- Sim, um pouco.
10 (33)
--- Não.
19 (64)
3) Sente-se limitado para subir vários lances de escada?
--- Sim, muito.
5 (17)
--- Sim, um pouco.
15 (50)
--- Não.
10 (33)
4) Nas últimas 4 semanas, realizou menos tarefas do que gostaria devido a problemas físicos?
--- Sim.
11 (37)
--- Não.
19 (63)
5) Nas últimas 4 semanas, sentiu-se fisicamente limitado para executar seu trabalho ou outras
atividades?
--- Sim.
13 (43%)
--- Não.
17 (57%)
6) Nas últimas 4 semanas, realizou menos tarefas do que gostaria devido a problemas
emocionais?
--- Sim
9 (30)
--- Não
21 (70)
7) Nas últimas 4 semanas, sentiu-se emocionalmente limitado para executar seu trabalho ou
outras atividades?
--- Sim
8 (27%)
--- Não
22 (73)
continua
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Aplicação do questionário SF-12 em sobreviventes ao CECCP (n=30)
(conclusão)

Questões e Respostas
Número de respostas (%)
8) Nas últimas 4 semanas, quanto a presença de dor interferiu com o seu trabalho normal?
--- De maneira alguma
17 (57)
--- Um pouco
8 (27)
--- Moderadamente
1 (3)
--- Bastante
3 (10)
--- Extremamente
1 (3)
9) Nas últimas 4 semanas, quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranquilo?
--- Todo o tempo
11 (37)
--- A maior parte do tempo
9 (30)
--- Uma boa parte do tempo
3 (10)
--- Alguma parte do tempo
1 (3)
--- Uma pequena parte do tempo
4 (13)
--- Nunca
2 (7)
10) Nas últimas 4 semanas, quanto tempo você tem se sentido com muita energia?
--- Todo o tempo
6 (20)
--- A maior parte do tempo
10 (33)
--- Uma boa parte do tempo
8 (27)
--- Alguma parte do tempo
2 (7)
--- Uma pequena parte do tempo
3 (10)
--- Nunca
1 (3)
11) Nas últimas 4 semanas, quanto tempo você tem se sentido desanimado e abatido?
--- Todo o tempo
0
--- A maior parte do tempo
0
--- Uma boa parte do tempo
0
--- Alguma parte do tempo
3 (10)
--- Uma pequena parte do tempo
14 (47)
--- Nunca
13 (43)
12) Nas últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física e emocional interferiram na
sua vida social?
--- Todo o tempo
1 (3)
--- A maior parte do tempo
2 (7)
--- Alguma parte do tempo
0
--- Uma pequena parte do tempo
10 (33)
--- Nenhuma parte do tempo
17 (57)
%, corresponde à porcentagem do total.

5 DISCUSSÃO
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5 DISCUSSÃO

5.1 Características da população

As características dos nossos pacientes vão ao encontro com o que é descrito
pela literatura. Em nosso estudo houve predomínio do CECCP em homens e maior
incidência naqueles pacientes com história de tabagismo e etilismo prévios

(4)

. Tais

fatores de risco são classicamente associados a várias neoplasias do trato
aerodigestivo, em especial os tumores de cabeça e pescoço. Sabe-se que a exposição
simultânea ao álcool e ao tabaco potencializa o risco de desenvolver CECCP em
relação ao risco da exposição a cada um dos fatores de risco isolados, definindo um
efeito sinérgico entre ambos (71, 72).
Quando questionados sobre tabagismo atual, 13 pacientes dos 120 avaliados
(11%) ainda mantêm o hábito de fumar. É importante atentar para esse hábito
durante o seguimento dos pacientes, visto que o tabagismo está relacionado a
maiores taxas de toxicidades tardias e, também, por aumentar a morbimortalidade
desse grupo de pacientes e o risco para novas neoplasias

(73)

. Em nossa amostra, não

averiguamos a presença de infecção pelo HPV naqueles pacientes com tumores da
orofaringe, apesar de ser reconhecidamente um fator prognóstico.
Além disso, houve predomínio do CECCP entre pacientes brancos e pardos
na nossa população. Como esperado, por se tratar de pacientes livres de neoplasia,
em seguimento, a maioria se apresenta com funcionalidade preservada, sem muitos
sintomas (ECOG-PS 0 ou 1) e sem outras comorbidades.

5.2 Características das neoplasias e do tratamento

Em relação ao estadiamento dos tumores, observamos predomínio de
doença localmente avançada, com tumores volumosos (T3/T4) e doença linfonodal
cervical. Este dado reforça a indicação do tratamento combinado, seja ele de caráter
definitivo ou adjuvante. No cenário adjuvante, o tratamento combinado é indicado
para a doença de alto risco, caracterizada principalmente por presença de
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extravasamento extracapsular ganglionar e/ou margens cirúrgicas positivas. A
quimioterapia baseada em cisplatina, quando oferecida concomitante à radioterapia,
melhora o controle locorregional da doença e isto se traduz em ganho de sobrevida
nesta população de pacientes. Tal fato é confirmado por três estudos prospectivos e
randomizados de QRT adjuvante e uma metanálise com dados de pacientes
individuais (17, 74-76).
Quanto à dose de radioterapia recebida pelos pacientes, a mediana
empregada está de acordo ao que é preconizado (70 Gy) e todos os pacientes foram
tratados com técnica de RT-3D. Atualmente, o uso de IMRT de rotina em nosso
serviço é empregado apenas para tumores da nasofaringe. A dose total mediana de
cisplatina também está de acordo com o recomendado (300 mg/m²).
Outro aspecto interessante do tratamento da nossa população de pacientes é
o uso de quimioterapia de indução em 27% da amostra. Apesar dos dados de estudos
prospectivos randomizados avaliando esta estratégia de tratamento serem
controversos e alguns até terem falhado em demonstrar ganho de sobrevida em
relação à QRT isolada

(77)

, essa estratégia de tratamento pode ser utilizada em casos

individualizados. Considera-se aceitável iniciar com tratamento de indução naqueles
pacientes com volume muito grande de doença (tumores T3 ou T4 e/ou estadio
linfonodal avançado). Porém, muitas vezes em nossa instituição, os pacientes iniciam
tratamento sistêmico isolado devido ao longo tempo de espera para avaliação e início
da radioterapia.

5.3 Toxicidades tardias

O questionário aplicado aos pacientes (inventário de sintomas) nos
surpreendeu com uma alta prevalência de toxicidades tardias, de qualquer grau.
Abaixo discutiremos cada uma delas.

5.3.1 Hipotireoidismo

Obtivemos uma taxa de 72% dos pacientes em seguimento que fazem
reposição de hormônio tireoidiano (hipotireoidismo). A dose mediana de levotiroxina
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utilizada pelos pacientes é 75 mcg/dia. Sabe-se que a glândula tireoide é
relativamente rádio resistente, porém costuma ser incluída no campo de tratamento,
permitindo assim o desenvolvimento de efeitos adversos tardios, tais como bócio,
hipotireoidismo, tireoidites e até neoplasia de tireoide

(37, 78)

. Os eventos adversos

relacionados à disfunção da glândula podem ser transitórios ou permanentes.
Os mecanismos implicados no desenvolvimento do hipotireoidismo não são
totalmente elucidados, mas acredita-se que possa haver fibrose das células foliculares
após a radiação, além de um fenômeno de proliferação vascular, que,
paradoxalmente, comprometeria o fluxo sanguíneo interno e externo da glândula

(78)

.

Foi também descrito um aumento de anticorpos antitireoidianos após a radiação,
especialmente a antitireoglobulina e antitireoperoxidase, indicando um fenômeno
autoimune no qual a radiação induziria a uma sensibilização aos autoantígenos
tireoidianos (79, 80). É provável que todos esses fenômenos coexistam no período pósradioterapia e, em última análise, levariam a uma redução do volume da glândula ao
longo do seguimento, acompanhada ou não de disfunção endócrina

(81)

. Outra

possível causa para o desenvolvimento do hipotireoidismo seria a irradiação da
hipófise e/ou hipotálamo, que pode ocorrer em tumores da nasofaringe com
infiltração da base do crânio, e que levaria a um hipotireoidismo de origem central
(82)

.
O tempo para o desenvolvimento do hipotireoidismo é variável mas

considera-se um intervalo mediano de 1,4 a 1,8 anos, com variação de 0,3-7,2 anos
(83-85)

e estima-se uma incidência entre 7,2-53% ao longo de 3 a 5 anos de seguimento

(34, 82-84, 86-91)

. Uma revisão sistemática da literatura que avaliou 971 pacientes, a

maioria deles tendo sido irradiada para CECCP, encontrou uma incidência de
hipotireoidismo subclínico de 26 a 53% e de hipotireoidismo de 11 a 33% (92).
Os estudos debatem que fatores preditores para desenvolvimento de
hipotireoidismo são doses de radiação acima de 45-54,5 Gy, pacientes do sexo
feminino, além de glândulas de pequeno volume, radiação cervical bilateral,
tratamento cirúrgico antes da radioterapia e níveis elevados de TSH antes do
tratamento

(78, 88-90, 93)

. Porém, em outros estudos, como a revisão da literatura citada

anteriormente, não foi possível definir uma dose de radioterapia limite para o
desenvolvimento de hipotireoidismo (92).
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De forma similar, alguns estudos procuram avaliar a relação dose-volume,
que seria a porcentagem do volume da glândula tireoide que foi submetida a uma
determinada dose de radiação, como um dado preditor para o desenvolvimento de
hipotireoidismo, com resultados distintos (94, 95).
O uso de cisplatina concomitante à radioterapia parece aumentar a
incidência de hipotireoidismo em relação a pacientes tratados com radioterapia
isolada, e parece causar também mais casos de disfunção permanente da glândula.
Com o maior acesso a técnicas modernas de radioterapia, como a IMRT, a glândula
tireoide pode ser melhor delineada nos planejamentos e, consequentemente, poupada,
quando possível. Em algumas situações clínicas é consenso que não é possível
poupar a glândula da radiação, como sítios primários de laringe e hipofaringe,
doença que acomete a cartilagem tireóidea e envolvimento de cadeias linfonodais
cervicais baixas, adjacentes à glândula (78).
Em nosso estudo, a análise multivariada encontrou relação estatisticamente
significativa com idade acima de 60 anos (p=0,036) e IMC de início acima de 20
Kg/m² (p=0,006). Sabe-se que o risco para hipotireoidismo na população geral
aumenta com a idade. Quanto ao IMC, esse dado pode identificar pacientes com
sobrepeso que tendem a ter o pescoço mais curto e, desta forma, a glândula tireoide
seria mais acometida pela radiação, por ter maior chance de ser incluída
completamente no campo de tratamento.
Uma das limitações do nosso estudo é que não dispomos dos níveis de TSH
pré-tratamento. Um estudo publicado por Mini et al. descreveu que 4,5% dos
pacientes com CECCP apresentavam hipotireoidismo antes do início do tratamento
oncológico e cerca de 6,4% deles tiveram o diagnóstico de hipotireoidismo
subclínico (96).
Além do hipotireoidismo ser uma condição frequente nos sobreviventes ao
CECCP após QRT, ele pode cursar com fadiga, dislipidemia, disfunção cardíaca e
risco cardiovascular aumentado, além de dificuldades de cicatrização e reabilitação
da fala

(78)

. Apesar de não haver consenso na literatura sobre a melhor forma de

seguimento destes pacientes, deve-se atentar para os níveis de TSH dos pacientes
durante este período (37, 97).
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5.3.2 Disfagia e disfunção faringo-esofágica

A disfagia é um dos eventos adversos tardios mais reportados pelos
sobreviventes ao CECCP e pode persistir por muitos anos após o término do
tratamento oncológico

(98)

. Sua importância se deve ao fato de ser um potencial

causador de complicações ameaçadoras à vida, como pneumonia aspirativa de
repetição e desnutrição.
A disfagia pode ser avaliada através de questionários específicos, como o
M.D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI), escalas de sintomas graduadas pelo
próprio investigador, como a escala de toxicidades tardias do RTOG/EORTC,
utilizada em nosso estudo, além de exames complementares específicos, com a
nasofibrolaringoscopia da deglutição e a endoscopia digestiva alta. Infelizmente, os
relatos publicados sobre esse tema são heterogêneos à medida em que reportam
diferentes formas de avaliação, o que torna difícil a comparação entre os resultados
dos estudos (99).
A fisiologia da deglutição compreende quatro fases distintas, duas delas
voluntárias e duas involuntárias, que ocorrem por arco reflexo. A primeira fase, ou
fase preparatória oral, ocorre durante a mastigação, umidificação com saliva e
formação do bolo alimentar e a segunda fase ou a fase oral propriamente dita, ocorre
quando a língua empurra o bolo alimentar em direção à parede posterior da faringe e
o palato mole oclui superiormente a nasofaringe para impedir o refluxo. Por fim,
ocorrem as duas fases finais, que são involuntárias. A terceira fase é a fase faríngea,
durante a qual o bolo alimentar é momentaneamente armazenado na valécula, a
região que fica entre a base da língua e a epiglote. A epiglote então se inclina
posteriormente para ocluir e proteger a laringe, prevenindo aspiração. Ao mesmo
tempo, a faringe e a laringe se deslocam superiormente e anteriormente e os
músculos constritores circulares permitem a propagação do bolo alimentar em
direção inferior, com subsequente abertura do esfíncter esofágico superior e,
subsequentemente, do esfíncter esofágico inferior, com posterior passagem ao
estômago (quarta fase ou fase esofágica) (100).
Já a fisiopatologia da disfagia após a (quimio)radioterapia envolve
alterações funcionais já bem conhecidas, como peristalse faríngea retardada e perda
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da sincronia com o relaxamento do esfíncter esofágico superior e fechamento da
laringe, inversão da base da língua em direção à parede posterior da faringe inefetiva,
fechamento incompleto da laringe e retardo na movimentação laríngea durante a
passagem do bolo alimentar, retardo no movimento de inversão da epiglote e, por
fim, retardo no relaxamento do esfíncter esofágico inferior (100).
Algum grau de disfagia foi referido espontaneamente por 73% dos pacientes
em nossa análise. Deve-se lembrar que contribuem para este sintoma não apenas a
estenose da faringe e/ou esôfago, mas também os distúrbios motores descritos acima
e lesões após trauma cirúrgico, lesões causadas pelo próprio tumor antes da QRT,
condições dos dentes e a xerostomia.
Após a realização dos exames complementares do protocolo, a EDA
identificou estenose faríngea/esofágica em apenas 10% dos casos, a NFL revelou
áreas de retração/fibrose em 37% dos pacientes e alteração na propulsão do bolo
alimentar em 12% dos pacientes. Somado a isso, 83% dos pacientes referiram algum
grau de xerostomia e 73% relataram saliva pegajosa durante a entrevista. Essa
combinação de fatores pode justificar a alta prevalência de disfagia em nossa
população.
Cerca de 12% dos pacientes referiram algum episódio de pneumonia após o
término do tratamento combinado e 3% dos pacientes são dependentes de sonda
nasoenteral (SNE) ou gastrostomia (GTT) para alimentação.
Referente à avaliação das toxicidades tardias pela escala do RTOG/EORTC,
observamos que 75% dos pacientes referiram algum grau de toxicidade esofágica,
caracterizada clinicamente por disfagia em seus diferentes graus. Houve predomínio
para dificuldade na ingesta de alimentos sólidos (grau 1 ou 2).
A literatura reporta taxas de disfunção faríngea entre 25-67% dos
sobreviventes ao CECCP após QRT concomitante (101, 102) e uma taxa de dependência
de sonda alimentar em 2 anos de 5%

(103)

. O uso de quimioterapia concomitante à

radioterapia não parece ser um fator de risco bem estabelecido para o
desenvolvimento de estenose esofágica e/ou disfagia; os dados dos estudos são
controversos em dizer se há diferença na incidência de disfagia em relação a
pacientes tratados com radioterapia exclusiva (75, 102, 104).
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Fatores preditivos para o desenvolvimento de disfagia pós-tratamento são:
presença de disfagia pré-tratamento, idade precoce de tratamento e doses de
radioterapia acima de 50 Gy (105). Em nossa análise multivariada, encontramos que o
estadio linfonodal avançado N2/N3 (OR 3,85, IC 95% 1,77- 8,38; p=0,001) e
pacientes tratados em caráter adjuvante (OR 2,31, IC 95% 1,1-4,81; p=0,026) foram
relacionados a maior risco para desenvolvimento de disfagia. Tais achados podem se
justificar pois estadios linfonodais mais avançados implicam em maior volume de
doença, fato este que torna mais extenso o campo de tratamento (a ser irradiado), e
isso poderia contribuir para maior toxicidade. Além disso, o tratamento, quando
realizado em caráter adjuvante, apesar de entregar menores doses de radiação ao
volume alvo, age de forma sinérgica ao dano cirúrgico previamente estabelecido,
contribuindo para maior fibrose e maior comprometimento funcional. Em relação ao
desenvolvimento de toxicidades esofágicas, foi encontrada relação significativa com
uso de doses de cisplatina acima de 100mg/m² (OR 2,52, IC 95% 1,41-4,51;
p=0,002).
Revisão sistemática publicada recentemente por Jiang et al. que visava
identificar preditores clínicos para disfagia tardia após QRT em pacientes com
CECCP, estratificou os artigos revisados de acordo com a qualidade dos dados
publicados e, por fim, identificou como principais fatores de risco, com forte nível de
evidência, o sítio primário da neoplasia em hipofaringe e o uso de quimioterapia
concomitante à radioterapia (102).
A dependência de sonda alimentar é reportada entre 1,4-18% dos pacientes
após a quimiorradioterapia (31, 106-110). Fatores preditivos para a dependência de sonda
apontados em alguns estudos são uso de sonda enteral durante o tratamento,
localização do tumor primário, uso de quimioterapia concomitante, idade avançada,
doença linfonodal volumosa e alta carga tabágica (107, 108).
Já o estudo de Machtay et al.

(31)

, discutido anteriormente, encontrou que

fatores preditores para dependência de sonda alimentar ou de toxicidade esofágica,
seriam idade avançada, sítio primário em hipofaringe ou laringe, estadio T avançado
e dissecção cervical após a QRT.
O emprego de IMRT visa poupar as estruturas responsáveis pela deglutição
ao minimizar a dose de radiação ofertada, principalmente aos músculos constritores
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faríngeos. Porém, diversos estudos empregando esta técnica ainda apontam alta
incidência de disfagia (10-57%), aspiração (14-32%) e estenose (37%) (108, 109, 111-114).
Estudo de revisão publicado recentemente realizou uma análise comparativa de
desfechos relacionados a deglutição entre pacientes tratados com RT-3D em relação
a pacientes tratados com IMRT. A conclusão dos autores foi que houve melhores
desfechos relacionados a deglutição dentre os pacientes tratados com IMRT (99).
Um estudo de fase III avaliando fracionamento acelerado de radioterapia em
associação ao anticorpo monoclonal direcionado à porção extracelular do receptor do
fator de crescimento epidérmico, cetuximabe, falhou em demonstrar melhores
desfechos relacionados à deglutição em comparação com pacientes tratados com
QRT convencional, em avaliação realizada após um ano do término do tratamento
(115)

. Portanto, até o presente momento, não se deve recomendar regimes de

fracionamento alternativos de radioterapia ou substituição da cisplatina como forma
de minimizar a disfagia pós-tratamento (115, 116).
Outra estratégia usada para minimizar a disfunção faríngea e laríngea são os
exercícios de resistência e recrutamento muscular, que devem ser realizados ao longo
do curso de tratamento e após seu término para permitir uma melhor reabilitação. Tal
estratégia parece ser superior à reabilitação pós-tratamento isoladamente

(33, 117)

.

Porém, não há consenso atual em quais exercícios devem ser utilizados, sua duração
e o impacto dessas medidas na disfagia tardia (37).
O uso de gastrostomia profilática para prevenir perda de peso e desidratação
durante o tratamento parece aumentar a incidência de dependência de sonda
alimentar após tratamento e de estenose de esôfago e não deve ser recomendada
como rotina (118). Tal estratégia não parece melhorar os escores de disfagia em longo
prazo, em comparação com a estratégia de uso de sonda nasoenteral de demanda,
conforme sintomas, durante a QRT (119).
É importante ressaltar também que o cuidado dos dentes também é uma
importante ferramenta para prevenção, diagnóstico e tratamento dos problemas de
mastigação e deglutição (117, 120).
Por fim, vale salientar aqui, que uma grande limitação do nosso estudo é o
seu desenho transversal. Sabe-se que os pacientes costumam apresentar piora da
disfagia imediatamente após o término do tratamento combinado (QRT), com
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estabilização e alguma melhora ao longo dos próximos seis meses do término do
tratamento e uma lenta reabilitação nos dois anos subsequentes (99). Porém, é descrito
também, que a deglutição não retorna aos níveis funcionais basais do pré-tratamento,
a despeito de qualquer melhora que possa ocorrer durante o seguimento clínico

(121)

.

Em nosso estudo, os pacientes realizaram apenas uma avaliação, fato este que não
nos permite concluir sobre a adaptação e reabilitação dos pacientes após o término do
tratamento oncológico.

5.3.3 Xerostomia e toxicidade mucosa

A xerostomia caracteriza-se por secura na boca e/ou espessamento da saliva,
é a toxicidade tardia mais frequente entre os sobreviventes ao CECCP após QRT e é
causada pelo dano da radiação nas glândulas salivares. Tal complicação costuma ser
frequente na prática clínica, mesmo com esforços de prevenção e reabilitação e está
diretamente associada a disfagia, dificuldade na fala e mastigação, problemas
dentários e infecções fúngicas (37).
Esses dados são ilustrados por um estudo publicado por Schwarz et al. em
que, após seguimento de 33 pacientes tratados para carcinoma da nasofaringe num
período mediano de 3 anos, observou-se prevalência de xerostomia em 100% da
população (122). Além de frequente, a xerostomia causa também piora na qualidade de
vida dos sobreviventes ao CECCP, como ilustrado no estudo de Dirix et al. em que
os pacientes que apresentaram xerostomia durante o seguimento, referiam também
outros sintomas associados, como preocupação, tensão e sintomas depressivos (123).
A fisiopatologia da xerostomia induzida pela radioterapia parece ser
relacionada a uma fase inicial na qual ocorre apoptose e disfunção da membrana das
células acinares induzidas diretamente pela radiação e uma fase tardia, na qual ocorre
uma incapacidade de substituição dessas células acinares mortas devido a uma
redução das células tronco ou progenitoras induzidas também pela radiação.
Morfologicamente, as glândulas salivares tornam-se menores e sofrem alteração em
sua densidade com o passar do tempo (124).
O dano causado pela radiação às glândulas salivares altera o volume, a
consistência e o pH da saliva, de uma secreção anteriormente fluida e com pH neutro
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para uma secreção mais espessa e com pH menor. A exposição prolongada a um pH
baixo leva a um desbalanço entre desmineralização e remineralização dentária, com
predomínio de desmineralização. Isso, em última análise, implica em maior risco
para o desenvolvimento de cáries dentárias. O mesmo pH ácido altera também a flora
bucal e facilita a proliferação de uma flora cariogênica (125).
Porém, sabe-se também que o grau de xerostomia pode melhorar com o
decorrer do tempo após o término da radioterapia

(126)

. Em nosso estudo, porém, os

pacientes com tempo de seguimento superior a 3 anos tenderam a se queixar mais de
boca seca em relação aos pacientes que estavam em seguimento por até 3 anos (89%
versus 75%, p=0,0498). Porém, não conseguimos concluir se a intensidade do
sintoma referido estava pior ou melhor com o passar do tempo, devido ao caráter
transversal do nosso estudo.
Em nossa análise, 83% dos pacientes referiram algum grau de xerostomia e
este foi o sintoma mais referido pelos pacientes. Além disso, 73% dos pacientes
relataram alteração na consistência da saliva após o tratamento combinado (saliva
pegajosa).
Apenas o uso de cisplatina em dose superior a 100mg/m² foi relacionada de
forma estatisticamente significativa ao desenvolvimento de xerostomia em nossa
análise (p=0,027). Já a presença de saliva pegajosa foi estatisticamente relacionada
com estadio linfonodal avançado N2/N3 (OR 4,05, IC 95% 1,78-9,22; p=0,001) e
estadio do tumor primário avançado T3/T4 (OR 2,09, IC 95% 1,17-3,72; p=0,012),
provavelmente por demandarem um maior campo de tratamento com radiação e
maior dificuldade em poupar as glândulas salivares.
Avaliação clínica da mucosa da cavidade oral dos nossos pacientes, de
acordo com a escala de toxicidades tardias do RTOG/EORTC, identificou qualquer
grau de toxicidade mucosa em 71% dos pacientes, sendo a maioria de grau 1 ou 2. A
avaliação clínica de toxicidades em glândulas salivares pela mesma escala obteve
prevalência de 84% na população.
Apenas o emprego de doses de radioterapia superiores a 66Gy teve relação
estatisticamente significativa com o desenvolvimento de toxicidade em glândulas
salivares em nossa análise (p=0,020). Esse achado corrobora os relatos da literatura
que descrevem que a intensidade do acometimento das glândulas salivares pela
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radioterapia é dose-dependente e sabe-se que doses médias de 40 a 50Gy na glândula
parótida causam uma redução superior a 75% na sua função (127).
Tem-se investigado estratégias que minimizem a frequência desta toxicidade
tardia, sendo a principal delas o uso de IMRT, que possibilita a oferta de menores
doses de radiação nas parótidas. Tal estratégia parece reduzir a incidência de
xerostomia sem alterar o controle locorregional e sobrevida global dos pacientes em
longo prazo

(32, 128)

. Poupar dose de radiação em outras glândulas salivares menores,

como as submandibulares e as da cavidade oral parece também reduzir a incidência
de xerostomia (129).
É controverso na literatura se a adição de quimioterapia à IMRT aumenta a
incidência de xerostomia em relação ao tratamento com IMRT isolada

(124, 128)

.

Porém, em nosso estudo, conforme mencionado anteriormente, doses altas de
cisplatina, superiores a 100 mg/m², foram relacionadas com maior prevalência de
xerostomia.
O uso de amifostina, apesar de ter efeito na redução da xerostomia aguda e
tardia, não tem sido incorporado na prática clínica devido a seus efeitos adversos
comuns, tais como hipotensão transitória, náusea, vômitos e reações alérgicas

(130)

.

Não há evidência suficiente para se recomendar qualquer outra medida
farmacológica como prevenção ao desenvolvimento de xerostomia nos pacientes
submetidos a QRT concomitante (131).
Outra medida preventiva que recentemente tem sido explorada é o uso de
soluções de água e mel durante a radioterapia, com intenção de reduzir a intensidade
da mucosite e xerostomia agudas e, consequentemente, melhorar a xerostomia tardia
e qualidade de vida

(132)

. Porém, estudos com maior tempo de seguimento ainda são

necessários.
Uma vez que a hipossalivação com a consequente xerostomia estão
instaladas, medidas comportamentais e ambientais, como uso de umidificador de ar
no quarto de dormir, ingestão de alimentos mais úmidos e de consistência amolecida
e o uso de saliva artificial podem amenizar os sintomas dessa comum toxicidade após
a QRT. Pode-se, ainda, adotar medidas farmacológicas para estimulação do fluxo
salivar naqueles pacientes que ainda apresentam parênquima de glândula salivar
residual funcionante como, por exemplo, a solução de pilocarpina oral

(133, 134)

. O
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estímulo tátil, com o uso de gomas de mascar, também pode trazer alguma melhora
nesses casos (135).

5.3.4 Ototoxicidade

Hipoacusia foi referida por 56% dos pacientes em nosso estudo. Diversos
fatores podem ocasionar a perda auditiva como idade, exposição crônica ao ruído,
infecções, antecedentes familiares, radioterapia e agentes ototóxicos, entre outros.
Por isso, definir com certeza quais pacientes tiveram perda auditiva como
consequência do tratamento oncológico é um desafio.
Referente ao tratamento oncológico especificamente, a perda auditiva pode
ser causada pela radioterapia, cisplatina ou ambos. Estima-se que a radioterapia pode
ser responsável, isoladamente, por perda auditiva em 18 a 50% dos casos

(136)

. A

cisplatina, quando associada à radioterapia, pode ocasionar perda auditiva mesmo
com o emprego de baixas doses de radiação

(137)

. Uma revisão sistemática da

literatura publicada por Theunissen et al. encontrou taxas de incidência de perda
auditiva neurossensorial variando entre 0 a 43% após tratamento com radioterapia
isolada e entre 17 a 88% após QRT concomitante (138).
A cisplatina induz apoptose das células cocleares através da geração de
espécies de oxigênio reativos (EOR) que depletam o tecido coclear de moléculas
anti-oxidantes protetoras. Este dano é neurossensorial, bilateral, cumulativo, dosedependente e, usualmente, permanente. A cisplatina leva ao comprometimento da
audição para altas frequências e, posteriormente, ao nível da voz. Já a radioterapia
causa perda auditiva neurossensorial e condutiva ao causar necrose do canal auditivo
externo, osteorradionecrose do osso temporal, otite média e degeneração das células
ciliares (136, 139). A perda auditiva pode se iniciar durante o tratamento concomitante e
piorar ao longo do seguimento. Um estudo com audiometria identificou até 75% de
perda auditiva de qualquer grau nos pacientes avaliados durante o seguimento,
principalmente para altas frequências (140).
Em nosso estudo, a audiometria foi realizada somente ao final do tratamento
e, desta forma, não temos a certeza se a perda auditiva foi ocasionada pelo
tratamento oncológico ou se essa perda auditiva já existia previamente. Para evitar
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esse viés de aferição foram aplicados 3 questionários, a fim de se detectar possíveis
fatores familiares, infecciosos ou relacionados ao trabalho que pudessem contribuir
para a hipoacusia (Anexo 6), para avaliar as dificuldades auditivas em atividades
cotidianas, antes e depois do tratamento (Anexo 7) e para avaliar os aspectos
psicossociais em pacientes ocasionados pela perda auditiva, antes e após o
tratamento (Anexo 8).
Os critérios utilizados para diagnosticar uma perda auditiva de provável
causa ototóxica foram alterações audiológicas não características de PAIR ou
presbiacusia, cujos questionários tivessem uma forte sugestão de perda auditiva
durante o tratamento. Esse não é um método com grande eficácia, mas acreditamos
ser condizente.
Durante a entrevista, os questionários poderiam ser respondidos de forma
enviesada, uma vez que todos os pacientes presentes estavam gratos por terem sido
tratados e estarem curados de uma doença grave. Tentando evitar esse viés de
aferição, durante a entrevista, o otorrinolaringologista foi contundente em pedir uma
resposta sincera, independente do tratamento realizado e garantiu o sigilo das
respostas.
Outro viés que pode ter acontecido foi o viés de seleção, uma vez que a
convocação dos pacientes para avaliação audiométrica foi por telefone, sem uma
obrigatoriedade do comparecimento. Devido ao baixo índice de respondedores ao
chamado (45 dos 120 pacientes), não podemos ter certeza se a maioria dos presentes
foram motivados a comparecer devido à presença de alguma queixa ou sintoma
auditivos.
Fatores que parecem aumentar a incidência de perda auditiva são o emprego
de doses de radioterapia acima de 45-50 Gy ao ouvido interno/cóclea, uso de
quimioterapia concomitante, perda auditiva previamente ao tratamento e idade
precoce

(136, 141, 142)

. Em nosso estudo, a análise multivariada encontrou relação

estatisticamente significativa entre hipoacusia e a ausência de esvaziamento cervical
(OR 2,86, IC 95% 1,2-6,79; p=0,018). Provavelmente, este dado se relaciona ao fato
de que a maioria dos pacientes que não foram submetidos a esvaziamento cervical
recebeu a QRT em caráter definitivo, o que implica em maiores doses de radioterapia
ofertadas aos tecidos (geralmente em torno de 70Gy).
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Modalidades de tratamento que visam minimizar a ototoxicidade devem ser
estimuladas e o emprego de IMRT parece ser protetor contra a perda auditiva
induzida pela radioterapia, pois permite poupar a cóclea dos efeitos das altas doses
de radiação (143-145).
Parece haver alguma evidência de que o uso de IMRT associada a doses
menores de cisplatina (40 mg/m² semanal) cause menos ototoxicidade em relação ao
esquema com altas doses de cisplatina (100 mg/m² a cada 3 semanas)

(146)

. Porém,

esse esquema de cisplatina semanal não é considerado padrão no tratamento do
CECCP localmente avançado.
Um aspecto que merece ser mencionado e que pode ser um fator
confundidor para perda auditiva ao longo dos anos de seguimento desses pacientes
que recebem QRT para CECCP é a perda auditiva relacionada à idade. Desta forma,
as audiometrias e os padrões de perda auditiva devem ser interpretados após ajuste
para o que é esperado naquela faixa etária do paciente. Desse modo, podemos
evidenciar a perda auditiva que é, verdadeiramente, uma complicação terapêutica
(144)

.
Devido à alta incidência de queixas auditivas, avaliação audiométrica e

reabilitação devem ser oferecidos aos sobreviventes ao CECCP após QRT, a fim de
evitar reclusão social e comprometimento de qualidade de vida.

5.3.5 Disfunção renal

A cisplatina continua sendo a principal droga empregada no tratamento do
CECCP e sua principal toxicidade dose limitante é a nefrotoxicidade (147).
Sabe-se que até um terço dos pacientes expostos à cisplatina desenvolverá
algum grau de nefrotoxicidade. O mecanismo de dano renal pela cisplatina é
multifatorial e envolve a apoptose mediada pela produção de EOR, a metabolização
da cisplatina em nefrotoxinas (conjugado cisplatina-GSH), a alta expressão da
enzima de superfície gama-glutamil transpeptidase pelas células tubulares proximais
que, paradoxalmente, aumenta a toxicidade destas células à cisplatina e, por fim, a
ativação de vias intracelulares que regulam diretamente a morte celular (caspases,
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por exemplo). A cisplatina também induz isquemia através de dano vascular e
inflamação, aumentando assim os níveis de fator de necrose tumoral alfa (148, 149).
Análise bioquímica sanguínea e urinária dos nossos pacientes em
seguimento não encontrou alterações importantes. Os níveis séricos médios de
creatinina, potássio, magnésio e fósforo estão dentro da normalidade, bem como os
níveis urinários médios de creatinina, microalbuminúria, proteinúria, potássio,
magnésio e fósforo.
Observamos, porém, um aumento na incidência de doença renal crônica
(ritmo de filtração glomerular estimado pelo método de CKD-EPI < 60
ml/min/1,73m²) em nossos pacientes ao longo do seguimento: de 3,4%
imediatamente antes do início do tratamento combinado, para 14,2% no momento
atual (p=0,004). Porém, deve-se lembrar aqui que a doença renal crônica pode ser de
etiologia multifatorial e não foi intenção da nossa avaliação a investigação de outras
causas concorrentes para essa disfunção.
Estudos descrevendo a incidência de insuficiência renal tardia em
sobreviventes ao CECCP tratados com QRT concomitante são esparsos na literatura.
Uma interessante publicação por Faig et al. avaliou de forma retrospectiva 82
pacientes com CECCP submetidos a QRT concomitante baseada e observou uma
incidência de insuficiência renal aguda (durante o tratamento) em 34,2% da amostra.
Com um tempo de seguimento mediano de 25,7 meses, observou-se uma redução
média no ritmo de filtração glomerular estimado de 12,57 ml/min/1,73m². Após um
ano de seguimento dessa população, 5,4% dela apresentava critérios de doença renal
crônica, que foi definida, similarmente ao nosso estudo, como ritmo de filtração
glomerular estimado < 60 ml/min/1,73m² (147).
Duas

diferenças

fundamentais

entre

essa

publicação

mencionada

anteriormente e o nosso estudo podem justificar a diferença na prevalência de doença
renal crônica entre as populações: no estudo de Faig et al. a idade média dos
pacientes era 53 anos, enquanto que a idade média dos pacientes em nosso estudo é
58 anos. O envelhecimento sabidamente contribui, por si só, para a perda de função
renal. Além disso, o tempo de seguimento mediano após o tratamento no estudo de
Faig era 25 meses, enquanto que, em nosso estudo, esse tempo mediano de
seguimento dos pacientes é de 42 meses. Um tempo de seguimento maior permite
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um maior refinamento no diagnóstico de doença renal crônica e, também, um
envelhecimento dessa população, que poderiam contribuir para as diferenças
observadas na prevalência de doença renal crônica entre as duas populações.
Pacientes com outras comorbidades, como hipertensão, diabetes e
cardiopatia isquêmica são mais propensos a desenvolver nefrotoxicidade pela
cisplatina (150). Em nosso estudo, pacientes com idade superior a 60 anos foram mais
propensos a desenvolver toxicidade renal grau 2 ou superior (ritmo de filtração
glomerular estimado < 75ml/min/1,73m²), de acordo com o escore de toxicidades
tardias do RTOG/EORTC (p=0,001). Um estudo publicado por Spiotto et al. tentou
identificar preditores para o desenvolvimento de insuficiência renal aguda durante a
QRT concomitante baseada em cisplatina em pacientes com CECCP. Os autores
encontraram que o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina
(p=0,0004) e perda ponderal superior a 10% do peso inicial durante o tratamento
(p=0,03) estiveram relacionados com o diagnóstico de insuficiência renal aguda.
Após análise multivariada, o diagnóstico de insuficiência renal aguda durante a QRT
concomitante

baseada

em

cisplatina

foi

estatisticamente

desenvolvimento de doença renal crônica tardia (p<0,0001)

relacionado

ao

(151)

. Este dado nos

chama a atenção para a importância de um seguimento próximo do paciente durante
a QRT concomitante baseada em cisplatina, devendo ser verificados o estado de
hidratação e volemia, além das funções orgânicas nessa fase do tratamento.
É também necessário estimar a função renal dos pacientes com câncer no
início de seu tratamento oncológico, visto que muitas drogas antineoplásicas
empregadas são sabidamente nefrotóxicas. Naqueles pacientes que se apresentam
com função renal abaixo de 60 mL/min/1,73 m², deve-se evitar drogas sabidamente
nefrotóxicas e, quando o seu uso for mandatório, deve-se proceder com estratégias
preventivas de dano renal, que são específicas para cada droga considerada.
Sobreviventes ao câncer que desenvolvem insuficiência renal têm uma sobrevida
menor, mesmo em pacientes com doença não-metastática (152).
Pelos dados acima mencionados, torna-se essencial diagnosticar a doença
renal crônica durante o seguimento dos sobreviventes ao CECCP após QRT, não
somente para possibilitar uma intervenção precoce como também para diminuir
mortes não relacionadas ao câncer nessa população (37).
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As estratégias mais comuns na prática clínica que são adotadas para
minimizar a nefrotoxicidade pela cisplatina são esquemas que utilizem menores
doses da droga (por exemplo, protocolos que utilizam doses de 30-40 mg/m²
semanalmente), hidratação com solução salina isotônica com ou sem a adição de
manitol 20% (visando estímulo da diurese) e, por fim, a substituição da cisplatina
pela carboplatina. Estratégias farmacológicas preventivas, como a amifostina, não
foram assimiladas na prática devido ao custo elevado e ao perfil de eventos adversos
relacionados à droga, principalmente a hipotensão.

5.3.6 Toxicidades cutâneas

As complicações mais frequentes dos tecidos moles do segmento cefálico e
pescoço após cirurgia e/ou QRT são: edema facial, linfedema, dor persistente, trismo,
fibrose cutânea, necrose/fístula.
Dos 120 pacientes incluídos em nosso estudo, 3% deles apresentam fístula
cutânea.
Quando avaliados de acordo com a escala de toxicidades tardias do
RTOG/EORTC, 78% dos pacientes apresentaram algum grau de toxicidade cutânea,
enquanto 82% apresentaram algum grau de toxicidade em tecido subcutâneo. Vale
ressaltar aqui mais uma vez, que a maioria dos pacientes apresentam toxicidades
leves, grau 1 ou 2.
Para toxicidades cutâneas, a análise multivariada encontrou relação
significativamente estatística com idade acima de 60 anos (OR 3,30, IC 95% 1,38,41; p=0,012), estadio linfonodal avançado (OR 2,70, IC 95% 1,16-6,27; p=0,021) e
pacientes tratados em caráter adjuvante (OR 2,92, IC 95% 1,19-7,15; p=0,019).
Para as toxicidades em tecidos subcutâneos, análise multivariada mostrou
relação estatisticamente significativa também para estadio linfonodal avançado (OR
8,06, IC 95% 2,8-23,16; p<0,001) e intenção adjuvante do tratamento (OR 4,02, IC
95% 1,63-9,92; p=0,003).
Essas relações encontradas são plausíveis pois pacientes acima dos 60 anos
e idosos apresentam, sabidamente, mais toxicidades a QRT concomitante baseada em
cisplatina. Desta forma, entende-se o por quê podem apresentar mais toxicidades
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tardias cutâneas. Estadio linfonodal avançado geralmente está relacionado a maiores
campos de tratamento a serem irradiados, aumentando então a extensão e severidade
das toxicidades cutâneas/subcutâneas. Por fim, a quimiorradiação concomitante
oferecida em caráter adjuvante soma toxicidades com a reação inflamatória e fibrose
causadas pelo trauma cirúrgico, podendo contribuir desta forma para maior limitação
funcional e edema.
A cirurgia de esvaziamento cervical pode causar endurecimento dos tecidos
do pescoço e da face, com possível evolução para edema da face, submentoniano ou,
raramente, cerebral devido a comprometimento venoso e linfático. Essas alterações
costumam ser piores com dissecção cervical bilateral ou sacrifício de veia jugular
interna

(153)

. Contraturas e perda da amplitude dos movimentos podem ocorrer se a

dissecção cervical é combinada com radioterapia.
O edema após tratamento do CECCP compromete a funcionalidade do
pescoço, causando restrição de movimentos e comprometimento da qualidade de
vida dos pacientes

(154)

e tem relação direta com o número de modalidades de

tratamento empregado, bem como a dose da radioterapia utilizada e o tempo de
radiação (155).
Além disso, estas complicações costumam impactar diretamente na
autoimagem do paciente, podem dificultar sua readaptação após o tratamento e
podem interferir, inclusive, na alimentação com consequente piora do estado
nutricional. Desta forma, é muito importante o diagnóstico destas sequelas cutâneas
para planejamento de um plano de reabilitação.
Estratégias consideradas na reabilitação destas complicações tardias incluem
o uso de pentoxifilina, fisioterapia e drenagem linfática. A pentoxifilina parece
auxiliar na revitalização dos tecidos necróticos bem como na melhora da fibrose póstratamento

(156)

. Já em relação à fisioterapia, não há consenso sobre o tempo de

tratamento e o melhor esquema de exercícios para reabilitação destas toxicidades.

5.3.7 Toxicidade laríngea e dependência de traqueostomia

Pacientes com CECCP localmente avançado podem ter problemas com a
fala e voz por acometimento tumoral das estruturas laríngeas ou como consequência
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do tratamento oncológico (cirurgia, QRT). Em tumores primários da cavidade oral e
orofaringe, os pacientes costumam experimentar dificuldade na articulação das
palavras, enquanto que tumores primários da laringe levam os pacientes a
experimentar uma alteração na qualidade da voz emitida (157).
A disfonia pode ser causada pela radioterapia, quando a laringe está dentro
do campo de tratamento, ou por dano durante a cirurgia, quando o tumor está
localizado próximo à laringe. A irradiação da laringe leva a alterações agudas, como
edema, comprometimento da vibração das cordas vocais, fechamento incompleto da
glote, lubrificação insuficiente (mucosite) e, posteriormente, pode levar a alterações
mais tardias, como alterações musculares e fibrose. Porém, tais efeitos também
podem surgir mesmo quando o tumor irradiado não é primário da laringe (157, 158).
As altas taxas de toxicidades agudas e tardias reportadas na literatura após
QRT concomitante têm trazido a questão da funcionalidade das estruturas
preservadas com o tratamento clínico. Poucos estudos de preservação de órgão têm
focado na qualidade funcional das laringes preservadas. A maioria dos estudos se
preocupa com a sobrevida livre de doença, sobrevida global e sobrevida livre de
laringectomia. Estudos futuros deveriam ser planejados para avaliar também a
qualidade da voz e capacidade de comunicação desses pacientes (159).
Em nosso estudo, 74% dos pacientes relataram alteração da voz após o
tratamento combinado e 67% apresentavam rouquidão ao exame clínico (escala
RTOG/EORTC).
Um estudo publicado por Kraaijenga et al. avaliou 22 sobreviventes ao
CECCP que estavam em seguimento em longo prazo, por período superior a 10 anos,
após QRT concomitante. Os autores descreveram que 68% dos pacientes referiram
problemas com a voz em sua vida diária e 77% deles relataram dificuldades com a
fala

(157)

. Esses números são muito próximos aos encontrados por nós em nosso

estudo.
Excluindo-se os pacientes primariamente laringectomizados da nossa
análise (n=16), encontramos 11 de 104 pacientes (11%) dependentes de
traqueostomia. Destes, seis apresentavam tumor primário em laringe, três em
hipofaringe e dois em orofaringe.
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Tulunay-Ugur et al. reportaram desfechos funcionais de 243 pacientes com
CECCP tratados com QRT concomitante e que estavam em seguimento mediano de
31 meses. Os autores encontraram uma taxa de dependência de traqueostomia de
4,52% após 1 ano de seguimento (16). Porém, nesse relato, não há descrição detalhada
dos pacientes de acordo com o estadiamento clínico de seus tumores. Uma
possibilidade é de que os pacientes desse estudo apresentassem tumores mais iniciais
e, portanto, teriam uma menor taxa de dependência de traqueostomia em relação aos
pacientes de nosso estudo, que tinham predomínio de doença localmente avançada
(T3/T4 e/ou N+).
Um estudo retrospectivo procurou identificar preditores de dependência de
traqueostomia em 109 pacientes submetidos a QRT para tumores faringo-laríngeos
que estavam em seguimento mediano pós-tratamento de 17 meses. Após análise
multivariada, os autores encontraram relação estatisticamente significativa com
necessidade de traqueostomia pré-tratamento (OR 5,65, IC 95% 1,37–27,55; p=0,02),
tumores com extensão infra glótica (OR 1,62 x 10⁸, IC 95% 5,05–∞; p=0,01), uso de
IMRT (OR 0,16, IC 95% 0,03–0,60; p=0,06) e necessidade de linfadenectomia póstratamento (OR 5.30, IC 95% 1,14–30,68; p=0,03) (160).
De forma semelhante, outro estudo avaliou de forma retrospectiva 60
pacientes com tumores primários de laringe e hipofaringe submetidos a QRT
concomitante baseada em cisplatina. Os autores encontraram relação estatisticamente
significativa para dependência de traqueostomia 1 ano após o tratamento com estadio
T avançado T3/T4 (p=0,032) e fixação de hemilaringe à apresentação inicial
(p=0,0495) (161).
Encontramos relação significativa entre alteração da voz após QRT
concomitante e estadio linfonodal avançado N2/N3 (p=0,049). Para toxicidade
laríngea de acordo com a escala RTOG/EORTC, não foi encontrada relação
estatisticamente significativa com nenhuma das variáveis clínicas avaliadas. A
relação entre disfonia e estadio linfonodal avançado pode ser justificada por alguns
fatores: invasão/compressão do nervo vago por um tumor mais volumoso,
esvaziamento cervical mais extenso ou, ainda, maior campo a ser irradiado.
A toxicidade laríngea pela radioterapia é dose-dependente (162) e, por isso,
deve-se tomar cuidado ao se planejar o tratamento, visando poupar estruturas
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essenciais à fonação (163). O uso de IMRT protege contra o desenvolvimento de
(157)

problemas da fala e voz após o tratamento combinado

. Fonoterapia parece ter

impacto na reabilitação da voz dos pacientes acometidos por disfonia após
radioterapia para tumores glóticos

(164)

. É essencial atentar para a reabilitação desses

pacientes visto que dificuldades na comunicação causam reclusão social e trazem
impactos psicossociais a esses sobreviventes, seus cuidadores e familiares (165).

5.4 Qualidade de vida

Conforme já discutido anteriormente, os pacientes com CECCP podem
apresentar alterações funcionais decorrentes da localização do tumor primário, seu
estadiamento e tratamento. Essas alterações podem acometer algumas funções vitais,
como mastigação, deglutição, fala, paladar, podem causar dor crônica, dentre outras
complicações. Como consequência, os sobreviventes experimentam dificuldades na
alimentação, na comunicação, em sua interação social e podem ter impacto até na sua
autoimagem. Isso tudo pode comprometer a autoestima do indivíduo, sua capacidade
de trabalho e também restringir suas interações com familiares e amigos, usualmente
com impacto negativo em qualidade de vida (166).
Os dados de qualidade de vida apresentados neste estudo são importantes
pois podem servir de referência para futuras publicações em pacientes com CECCP
tratados no sistema público de saúde brasileiro. Porém, por se tratar de um estudo
transversal, estes dados não são conclusivos, pois não foi possível comparação de
escores em diferentes medidas de tempo. O mais adequado seria uma comparação em
diferentes momentos, como antes e imediatamente após o tratamento oncológico e
durante o seguimento clínico destes pacientes. Sabe-se que, ao longo do tempo, os
pacientes que apresentam toxicidades tardias podem apresentar melhora dos escores
de qualidade de vida não só pela melhora e reabilitação a estas toxicidades, mas
também pelo fenômeno de adaptação, já bem descrito na literatura (42).
Apenas a título de comparação, a média do escore global de saúde e
qualidade de vida (QL) em nossos pacientes foi 83,61 e, no manual de valores de
referência do EORTC QLQ-C30, para pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço
estadio clínico III/IV este valor médio é de 63,1

(167)

. Outro estudo que avaliou
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qualidade de vida em pacientes que estavam em seguimento após tratamento para
CECCP por período superior a 5 anos, procurou comparar sintomas relacionados a
toxicidades tardias e escores de qualidade de vida entre pacientes tratados com
cirurgia seguida de radioterapia adjuvante e pacientes tratados com QRT definitiva
(13)

. A média do escore global de saúde e qualidade de vida (QL) nesse estudo foi

70,8 para os pacientes submetidos a cirurgia seguida de radioterapia e 67,6 para os
pacientes submetidos a quimiorradiação definitiva (p=0,194). Apesar de não ser
metodologicamente adequado comparar diferentes grupos de pacientes pertencentes
a diferentes estudos clínicos, estes valores servem como referência para os dados
encontrados em nosso trabalho.
Um possível viés do nosso estudo é o de seleção, visto que os sobreviventes
em longo prazo costumam ser os melhores pacientes, pois sobreviveram à doença e
ao tratamento e isto poderia resultar em melhores escores de qualidade de vida. Além
disso, pelo fato dos questionários terem sido aplicados pelo investigador deste
estudo, poderíamos supor uma influência positiva no resultado dos escores, já que os
pacientes tendem a se queixar menos na presença do médico.
Deve-se salientar aqui a importância de se estudar qualidade de vida em
pesquisa clínica, pois os planos de tratamento e as avaliações devem ser sempre
centrados no paciente. Outro aspecto importante é que a intensidade de sintomas
apresentados pelo paciente nem sempre tem relação direta com qualidade de vida,
pois esta não depende apenas de aspectos físicos para ser quantificada. A definição
de qualidade de vida é muito mais ampla e abrange aspectos psicológicos, sociais,
financeiros, ambientais, entre outros.
A avaliação de qualidade de vida é um desafio no panorama atual, visto que
há diferentes questionários validados na literatura, o que torna difícil a comparação
entre os estudos. Além disso, os dados disponíveis têm falhado em prover
informações aos profissionais de saúde que sejam clinicamente relevantes e que
possam guiar decisões de tratamento.
Estudos futuros deveriam focar em alterações de escores pré-definidas que
sejam clinicamente significantes ou, ainda, estudos focando nos representantes dos
pacientes e no grau de concordância com o paciente, relação entre gravidade de
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sintomas e escores de qualidade de vida e, por fim, análise de qualidade de vida
ajustada para o tempo de sobrevida (42).

5.5 Considerações finais

Conforme discutido anteriormente, o presente estudo tem limitações
metodológicas inerentes ao seu desenho (estudo transversal) e também por ser uniinstitucional. Este fato torna os resultados aqui obtidos em dados geradores de
hipótese para estudos futuros, que devem ser conduzidos de forma prospectiva e
desenhados de forma a permitir uma adequada avaliação das toxicidades tardias e sua
repercussão na qualidade de vida dos sobreviventes ao CECCP. Porém, apesar destas
limitações metodológicas, os nossos pacientes foram incluídos de forma sequencial e
não foram submetidos a critérios rigorosos de seleção, como aqueles utilizados para
inclusão de pacientes em estudos clínicos de fase II e III. Isso torna a nossa amostra
mais próxima e relevante para a prática clínica diária.

6 CONCLUSÕES
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6 CONCLUSÕES

Com base nos dados aqui apresentados, podemos concluir que:

1) A prevalência das principais toxicidades tardias avaliadas neste estudo foi, de
forma geral, semelhante às reportadas na literatura e, algumas vezes, até superior.
Porém, na maioria das vezes, estas toxicidades foram de grau leve. A
característica da nossa população estudada talvez justifique estes achados, pois em
sua maioria apresentam tumores localmente avançados, volumosos e com pouco
acesso a técnicas mais modernas e menos mórbidas de radioterapia (IMRT).

2) Após análises uni e multivariada para cada uma das toxicidades tardias,
encontramos relação significativa com algumas das características clínicas de
interesse. Desta forma, podemos aventar a hipótese de que estas mesmas
características clínicas, quando presentes, talvez contribuam para uma maior
prevalência das toxicidades tardias. Abaixo estão discriminadas, resumidamente,
as características clínicas relacionadas a cada uma das toxicidades:
 Hipotireoidismo: idade > 60 anos, IMC maior que 20 Kg/m².
 Disfagia: estadio N avançado, QRT adjuvante.
 Toxicidade esofágica: dose de cisplatina > 100mg/m².
 Hipoacusia: ausência de esvaziamento cervical.
 Xerostomia: dose de cisplatina > 100mg/m².
 Saliva pegajosa: estadio N avançado, estadio T avançado.
 Glândula salivar: dose de RT >66Gy.
 Toxicidade cutânea: idade > 60 anos, estadio N avançado, QRT adjuvante.
 Toxicidade em tecido subcutâneo: estadio N avançado, QRT adjuvante.
 Alteração da voz: estadio N avançado.
 Toxicidade renal: idade > 60 anos.
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Análise de dados referentes aos questionários de qualidade de vida não
permitiram conclusões definitivas neste momento, mas servirão como referência
em estudos futuros para a população de sobreviventes ao CECCP no Brasil,
tratada no Sistema Único de Saúde, predominantemente com RT-3D. Novos
estudos são necessários, principalmente aqueles com várias medidas ao longo do
tempo de seguimento (estudos longitudinais).
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA DA FMUSP
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ANEXO 2 – CIÊNCIA DA DISCIPLINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO HCFMUSP

Anexos

ANEXO 3 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

99

Anexos

100

Anexos

101

Anexos

ANEXO 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

102

Anexos

103

Anexos

104

Anexos

105

Anexos

106

ANEXO 5 - RTOG/EORTC LATE RADIATION MORBIDITY SCORING
SCHEMA

TECIDO
PELE

GRAU 0
Normal

GRAU 1
Discreta atrofia
Alteração de
pigmentação
Pouca perda de
cabelos
Discreta
enduração
(fibrose)
Perda de gordura
subcutânea

GRAU 2
Atrofia moderada
Teleangiectasia
Perda total de
cabelos

GRAU 3
Atrofia
importante
Teleangiectasia
grosseira

GRAU 4
Ulceração

GRAU 5
Morte
relacionada
a efeito
tardio

Tec
subcutâneo

Normal

Fibrose moderada
mas assintomática
contratura
discreta
<10% redução
linear

Necrose

Morte
relacionada
a efeito
tardio

Normal

Discreta atrofia e
ressecamento

Atrofia moderada
e teleangiectasias
Pouco muco

Ulceração

Morte
relacionada
a efeito
tardio

Glândula
salivar

Normal

Morte
relacionada
a efeito
tardio

Normal

Moderado
ressecamento da
boca
Resposta ruim à
estimulação
Edema moderado
de aritenóide
Condrite

Fibrose

Laringe

Discreto
ressecamento da
boca
Boa resposta à
estimulação
Rouquidão
Discreto edema
de aritenóide

Enduração
grave
Perda de tecido
subcutâneo
>10%
mensuração
linear
Atrofia intensa
com
ressecamento
acentuado
Teleangiectasia
grave
Ressecamento
completo da
boca
Sem resposta à
estimulação
Edema grave
Condrite grave

Mucosa

Necrose

Esôfago

Normal

Fibrose leve
Discreta
dificuldade em
deglutir sólidos
Sem odinofagia

Não deglute
sólidos
Deglute pastosos
Dilatação pode
ser indicada

Necrose
Perfuração
Fístula

Renal

Normal

Albuminúria
transitória
Sem hipertensão
Leve
comprometimento
da função renal
RFGe > 75%

Albuminúria
persistente
moderada (2+)
Hipertensão leve
Moderado
comprometimento
da função renal
RFGe 50-74%

Fibrose grave
Deglute
somente
líquidos
Pode ter
odinofagia
Necessária
dilatação
Albuminúria
grave
Hipertensão
grave
Anemia
persistente
(<10g/dL)
Insuficiência
renal grave
RFGe <50%

Morte
relacionada
a efeito
tardio
Morte
relacionada
a efeito
tardio

Hipertensão
maligna
Coma
urêmico

Morte
relacionada
a efeito
tardio
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ANEXO 7 – ANAMNESE AUDIOLÓGICA
ANAMNESE
Paciente:
SIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Trabalha ou já trabalhou em local ruidoso?
Tem história de surdez na família?
Teve infecções de ouvido?
Tem tontura? – Há quanto tempo?
Tem zumbido? – Há quanto tempo? AO( )
OD( )
OE( )
Você acha que ouve bem?
Tem algum lado que ouve melhor? – Qual lado?
Você tem dificuldades de audição em ambientes ruidosos?
Você tem dificuldades de audição ao telefone?
Você tem dificuldades de audição assitindo TV?
Você tem dificuldades de audição no cinema/teatro?
Você tem dificuldades de audição em reuniões de familia /festas/ shopping?
Você tem dificuldades de audição no ambiente do trabalho? Se sim, onde vc
trabalha?
14 Você já fez cirurgia de ouvido? Quando? Sabe do que ?
Exame Físico (dados relevantes):

NÃO
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ANEXO 8 – DIFICULDADES AUDITIVAS EM ATIVIDADES COTIDIANAS
QUESTÃO 1 – DIFERENÇAS NA AUDIÇÃO ANTES E DEPOIS DO TRATAMENTO
Instruções:
Por favor, circule as respostas que mais se aproximam de seu dia-a-dia. Note que cada escolha inclui uma
porcentagem.
Você pode usar isso para decidir suas respostas. Por exemplo: se um item for verdadeiro por volta de 75%
das vezes, circule a letra C. Se você não tiver experienciado a situação descrita, tente pensar em uma
situação similar a essa. Se você não tiver idéia, deixe o item em branco.
A: Sempre (99%)
E: Às vezes (25%)
B: Quase sempre (87%)
F: Raramente (12%)
C: Geralmente (75%)
G: Nunca (1%)
D: Metade das vezes (50%)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Quando estou no supermercado, conversando com o caixa, eu
posso seguir a conversa.
Eu perco informação quando estou em uma aula, curso ou palestra.
Sons inesperados, como alarme de um carro, são desconfortáveis.
Eu tenho dificuldade em ouvir a conversa com um dos meus
familiares em casa
Tenho dificuldade para entender um diálogo no cinema ou no
teatro.
Quando estou ouvindo as notícias no rádio do carro e os membros
da família estão falando, tenho dificuldade para entender as
notícias.
Quando estou à mesa de jantar com várias pessoas e estou
tentando conversar com uma delas, é difícil compreender a fala.
Os sons do trânsito são muito intensos.
Quando estou conversando com alguém em uma sala ampla e
vazia, eu compreendo as palavras.
Quando estou em uma sala pequena, perguntando ou respondendo
questões, tenho dificuldade para seguir a conversa.
Quando estou em um teatro/cinema assistindo a um filme/peça e
as pessoas ao meu redor sussurram ou amassam papéis, tenho
dificuldade para seguir a conversa.
Quando estou conversando em voz baixa com um amigo, tenho
dificuldade de
compreensão.
Os sons da água corrente, como o da pia da cozinha, do banheiro
ou do chuveiro, são desconfortavelmente intensos.
Quando um falante se dirige a um pequeno grupo e todos estão
ouvindo silenciosamente, tenho de me esforçar para compreender.
Quando estou conversando com meu médico na sala de exame, é
difícil acompanhar a conversa.
Eu posso entender a conversa mesmo quando várias pessoas estão
falando ao mesmo tempo.
Os barulhos de uma construção são desconfortavelmente intensos.
Entender o que é dito em palestras ou em igrejas é difícil para
mim.
Eu posso me comunicar com os outros quando estou no meio da
multidão.
O som de uma sirene próxima é tão intenso que preciso cobrir
minhas orelhas.
Eu posso seguir as palavras de um sermão em uma missa ou culto
religioso.
O som de uma brecada de carro é desconfortavelmente intenso.
Conversando com outra pessoa em ambiente silencioso, eu preciso
pedir para ela repetir o que foi dito.
Tenho dificuldade para compreender o que os outros dizem
quando o ar condicionado ou o ventilador está ligado.

ANTES DO
TRATAMENTO
ABCDEFG

DEPOIS DO
TRATAMENTO
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDEFG
ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDEFG

ABCDEFG
ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG
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ABCDEFG
ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG
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ANEXO 9 – ASPECTOS PSICOSSOCIAIS EM PACIENTES COM PERDA
AUDITIVA
QUESTÃO 2 – AVALIAÇÃO DAS DESVANTAGENS RELACIONADAS À PERDA AUDITIVA
Instruções:
O questionário a seguir contém 25 perguntas. Você deverá escolher apenas uma resposta para cada
pergunta, colocando um “(X)” naquela que julgar adequada. Algumas perguntas são parecidas, mas na
realidade têm pequenas diferenças que permitem uma melhor avaliação das repostas. Não há resposta certa
ou errada. Você deverá marcar aquela que julgar ser a mais adequada ao seu caso ou situação.
SIM ÀS VEZES NÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A dificuldade em ouvir faz você usar o telefone menos vezes do que gostaria?
A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido ou sem jeito quando é
apresentado a pessoas desconhecidas?
A dificuldade em ouvir faz você evitar grupos de pessoas?
A dificuldade em ouvir faz você ficar irritado?
A dificuldade em ouvir faz você se sentir frustrado ou insatisfeito quando
conversa com pessoas da sua família?
A diminuição da audição causa dificuldades quando você vai a uma festa ou
reunião social?
A dificuldade em ouvir faz você se sentir “tolo” ou inferiorizado diante de
outras pessoas?
Você sente dificuldade em ouvir quando alguém fala cochichando?
Você se sente prejudicado ou diminuído devido à sua dificuldade em ouvir?
A diminuição da audição lhe causa dificuldades quando visita amigos, parentes
ou vizinhos?
A dificuldade em ouvir faz com que você vá a serviços religiosos menos vezes
do que gostaria?
A dificuldade em ouvir faz você ficar nervoso?
A dificuldade em ouvir faz você visitar amigos, parentes ou vizinhos menos
vezes do que gostaria?
A dificuldade em ouvir faz você ter discussões ou brigas com a sua família?
A diminuição da audição lhe causa dificuldades para assistir TV ou ouvir
rádio?
A dificuldade em ouvir faz com que você saia para fazer compras menos vezes
do que gostaria?
A dificuldade em ouvir o deixa de alguma maneira chateado ou aborrecido?
A dificuldade em ouvir faz você preferir ficar sozinho?
A dificuldade em ouvir faz você querer conversar menos com as pessoas da
sua família?
Você acha que a dificuldade em ouvir diminui ou limita de alguma forma sua
vida pessoal ou social?
A diminuição da audição lhe causa dificuldades quando você está em um
restaurante com familiares ou amigos?
A dificuldade em ouvir faz você se sentir triste ou deprimido?
A dificuldade em ouvir faz você assistir à TV ou ouvir rádio menos vezes do
que gostaria?
A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido ou menos à vontade
quando conversa com amigos?
A dificuldade em ouvir faz você se sentir isolado ou “deixado de lado” num
grupo de pessoas?
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ANEXO 11 – QUESTIONÁRIO EORTC QLQ-C30 EM PORTUGUÊS DO
BRASIL
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ANEXO 12 – QUESTIONÁRIO EORTC QLQ-H&N35 EM PORTUGUÊS DO
BRASIL
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