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 “Peçam e lhes será dado! Procurem e encontrarão! Batam e abrirão 

a porta para vocês! Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura 

acha; e a quem bate, a porta será aberta”. 

 

          (Mt 7, 7-8) 
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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo verificar a concentração do EGF na 
saliva de pacientes com neoplasias malignas em região de cabeça e pescoço e 
sua possível relação com a mucosite oral e o fluxo salivar. Constituiu-se em um 
estudo transversal, observacional, do tipo caso-controle. As amostras de saliva 
estimulada foram obtidas nos seguintes grupos: G1-controle (n=9), G2-
momento do diagnóstico (n=13), G3-antes da terapia (n=11), G4-durante a 
terapia (n=13) e G5-após a terapia (n=11), sendo as mesmas centrifugadas e 
mensuradas. O sobrenadante foi então armazenado a temperatura de -80 º C 
e, posteriormente, descongelado a temperatura ambiente e submetido a 
imunoensaio do tipo sanduíche, onde a concentração salivar de EGF foi 
determinada por um kit comercial de ELISA (Quantikine, R & D Systems, 
Minneapolis, MN, E.U.A.). Verificou-se médias de fluxo salivar para G-1, G-2, 
G-3, G-4 e G-5 de 1,27; 1,58; 1,70; 0,77 e 0,99 ml/min, respectivamente. 
Segundo o teste F (ANOVA) não houve diferença estatisticamente significativa 
entre os fluxos nesses grupos (p=0,064), embora tenha havido redução 
significativa no G4 e G5. Em relação ao EGF, observou-se, consecutivamente, 
as seguintes médias: 1624,08; 1816,63; 1905,47; 1414,87 e 1457,12 pg/ml, 
também não sendo observada significância estatística nas diferenças entre os 
grupos (p=0,686), percebendo-se diminuição em seus níveis no G4. Por meio 
da correlação de Pearson, observou-se correlação positiva entre as medidas 
de fluxo salivar e as concentrações de EGF no G4 e G5, embora sem 
significância estatística, G4 (p=0,446) e G5 (p=0,258). Não houve associação 
entre as concentrações de EGF e o desenvolvimento da mucosite oral 
(p=0,337), mas houve entre o fluxo salivar diminuído e a mucosite (p< 0,001). 
Além disso, os níveis de EGF na saliva não foram influenciados pelos hábitos 
de etilismo (p=0,792), tabagismo (p=0,706), ou ainda, pelo estado de saúde 
geral do paciente (p=0,213), segundo o t-Student. Com base nos resultados 
obtidos, podemos concluir que a radioterapia promoveu diminuição no fluxo 
salivar e nos níveis de EGF, que os níveis de EGF foram influenciados pela 
diminuição do fluxo salivar e que não houve associação entre o 
desenvolvimento da mucosite oral e a concentração de EGF na saliva. 
 
 
Palavras-chave: Fator de Crescimento Epidérmico, Mucosite oral, 
Radioterapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The aim of this study was to assess salivary EGF concentration in head and 
neck cancer patients and its correlation with oral mucositis. It was an 
observational, transversal, control-case study. Whole stimulated saliva was 
collected in this groups: G1 – control (n=9), G2 – diagnostic moment (n=13), G3 
– before therapy (n=11), G4 – during therapy (n=13) and G5 – after therapy 
(n=11). The samples were centrifuged and measured. The supernatant was 
obtained and stored at -80° C until assayed. Salivary EGF content was 
measured with a commercial ELISA kit (Quantikine, R & D Systems, 
Minneapolis, MN, E.U.A.). The salivary flow means to G1, G2, G3, G4, G5 were 
1,27; 1,58; 1,70; 0,77 and 0,99 ml/min. respectively. Differences on salivary flow 
did not reach statistical significance in the groups (p=0,064) but there was a 
strong reduction in G4 and G5. In relation to EGF levels, it was seen 1624,08; 
1816,63; 1905,47 and 1457,12 pg/ml, respectively. There was no significant 
difference in the salivary EGF levels of this patients (p=0,686) but the 
decreased levels in G4 was evident. There was a positive correlation between 
salivary flow and EGF levels in G4 and G5, but it was not statistically significant, 
G4 (p=0,446) and G5 (p=0,258). There was not association between EGF 
concentration and oral mucositis development (p=0,037), but it was significant 
between decreased salivary flow and mucositis (p< 0,001). It was shown that 
EGF levels were not influenced for the use of alcohol (p=0,792), tobacco 
(p=0,706) and the patient performance status (p=0,213). It was possible to 
conclude that radiation therapy induces reduction in salivary flow and EGF 
levels over time. That EGF levels decreased is influenced by low salivary flow, 
but there was no association between oral mucositis development and salivary 
EGF levels. 
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1 INTRODUÇÃO  



 

 

 

O câncer é definido como um conjunto de doenças caracterizado pela 

perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir tecidos e 

órgãos, podendo, inclusive se espalhar para outras regiões do corpo. Pode ser 

causado por fatores externos e internos. Os fatores causais podem agir 

isoladamente, em conjunto ou em seqüência para iniciar ou promover o 

processo de carcinogênese (BRASIL, 2008). 

  O tratamento contra o câncer em região de cabeça e pescoço requer 

uma estrutura médico-hospitalar e recursos humanos qualificados, integrando 

equipes multidisciplinares. Como terapias, são utilizadas a cirurgia, radioterapia 

e quimioterapia, de forma isolada ou combinada (BRASIL, 2008).  

Entretanto, a terapia antineoplásica não consegue ser seletiva apenas 

as células tumorais, provocando danos ou destruindo também células normais, 

principalmente em tecidos com maior capacidade de divisão celular. Dessa 

forma, podem se desenvolver na cavidade bucal efeitos colaterais ou adversos 

decorrentes deste tratamento, mais comumente chamados de complicações 

orais.   

Nos casos de neoplasias malignas em região de cabeça e pescoço, 

esses efeitos são causados principalmente pela radioterapia e quimioterapia e 

são dependentes das características do paciente, da lesão a ser tratada e da 

modalidade e intensidade da terapia empregada.  

Dentre as complicações destaca-se a mucosite, uma inflamação na 

membrana mucosa que varia desde um eritema até úlceras confluentes e 

dolorosas, as quais levam o paciente a ter dificuldades na fonação e 

deglutição. Em casos mais severos, impede a continuidade temporária da 



 

 

terapia antineoplásica, interferindo no tratamento e prognóstico da doença. A 

sua patobiologia é resultado de uma seqüência de eventos biológicos 

contínuos, os quais se iniciam na submucosa e atingem o epitélio (SONIS, 

2004a). 

Outro efeito comumente observado é a xerostomia, ou queixa de secura 

bucal por parte do paciente, que geralmente está associada a um quadro de 

hipossalivação. 

Virtualmente, todos os pacientes oncológicos submetidos à radioterapia, 

com envolvimento das glândulas salivares nos campos de irradiação, 

desenvolvem complicações orais, com marcada diminuição do fluxo salivar, o 

que favorece o desenvolvimento de cáries de radiação, infecções oportunistas, 

disgeusia, mucosite, dificuldades na fala e deglutição, visto que os mecanismos 

naturais de proteção e função conferidos a cavidade bucal pela saliva ficam 

comprometidos. 

Dessa forma, a saliva desempenha um grande número de funções na 

cavidade oral, incluindo lubrificação, manutenção da integridade da mucosa e 

atividade antimicrobiana (DUMBRIGUE et al., 2000) de maneira que distúrbios 

qualitativos ou quantitativos podem levar a conseqüências deletérias para a 

mucosa (EPSTEIN et al., 2002). 

Os fatores de crescimento presentes na saliva desenvolvem um 

importante papel no reparo dos tecidos moles da cavidade oral. O EGF 

(Epidermal Growth Factor) ou fator de crescimento epidérmico é uma proteína, 

composta por 53 aminoácidos, potencialmente mitogênica. É um forte 

estimulador da proliferação celular em uma variedade de linhagens celulares in 



 

 

vitro. Possui um papel importante na regulação do crescimento celular, bem 

como, proliferação e diferenciação (PLAYFORD; WRIGHT, 1996). 

Está presente nos fluidos biológicos, incluindo a saliva, e possui 

importante papel na manutenção de uma barreira epitelial protetora e na 

cicatrização da mucosa quando a mesma é agredida (EPSTEIN et al., 2000; 

OHSHIMA et al., 2002). 

É continuamente secretado pelas glândulas salivares e lúmen intestinal. 

Sua administração por via sistêmica resulta em supressão e ação citoprotetora 

contra uma variedade de injúrias gástricas ácido-dependentes e 

independentes. Sua maior função é a de estimular o reparo em sítios de injúria. 

(PLAYFORD; WRIGHT, 1996).  

Estudos têm demonstrado que a mucosite radioinduzida parece sofrer 

alterações conforme o volume salivar e o nível de EGF, e que o mesmo deve 

estar relacionado com o desenvolvimento e cicatrização de danos na mucosa 

irradiada (CHRISTENSEN et al., 1996; DUMBRIGUE et al., 2000; EPSTEIN et 

al., 2000). No entanto, são poucos e precisam ser fortificados por resultados de 

outras pesquisas nesta linha. Justifica-se, dessa forma, a necessidade de 

estudos que avaliem o comportamento desse fator de crescimento em meio a 

estados de hipossalivação, bem como a sua função na patobiologia da 

mucosite oral. 

 

 

 

 

 



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CÂNCER BUCAL, TERAPIA ANTINEOPLÁSICA E COMPLICAÇÕES 

ORAIS 

 

 O carcinoma espino-celular (CEC) em região de cabeça e pescoço inclui 

as seguintes localizações: cavidade oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe e 

laringe (INCA, 2001). Também denominado carcinoma epidermóide ou de 

células escamosas, é o tipo histológico mais freqüente na cavidade oral 

(GENOVESE; BORDINI; BORDINI, 1997). 

O processo de carcinogênese do CEC compreende múltiplas etapas 

caracterizadas por eventos genéticos que alteram a função normal dos 

protooncogenes e genes supressores de tumor. Isto pode resultar em aumento 

da produção de fatores de crescimento ou do número de receptores de 

membrana, envolvidos na sinalização intracelular de mensagens e/ou aumento 

da produção ou transcrição de fatores (WILLIAMS, 2003).  

A cirurgia e a radioterapia são, isolada ou associadamente, os métodos 

terapêuticos mais aplicáveis ao câncer de boca. Para lesões iniciais, tanto a 

cirurgia quanto a radioterapia tem bons resultados. A quimioterapia associada à 

radioterapia é, em geral, empregada nos casos mais avançados, quando a 

cirurgia não é possível (INCA, 2008; SUDBø, 2004).  

Cada uma das terapias atua de uma maneira diferente, de forma que a 

cirurgia se restringe ao local do tumor e, algumas vezes, também inclui os 

esvaziamentos cervicais, causando por vezes limitações funcionais e estéticas. 

Já a radioterapia possui efeito sítio-específico, enquanto a quimioterapia possui 



 

 

efeito sistêmico. Essas duas últimas modalidades provocam distúrbios na 

integridade e função da cavidade bucal devido ao fato de não serem capazes 

de destruir as células tumorais sem causar danos ou morte às células normais, 

levando ao desenvolvimento de complicações orais (CALMAN; LANGDON, 

1991; DUNCAM; GRANT, 2003). 

Essas complicações podem ser classificadas em agudas e tardias. As 

agudas são aquelas que se desenvolvem com o início ou no transcorrer do 

tratamento, sendo observadas em tecidos com alta taxa de renovação celular, 

como o sistema hematopoiético e o trato gastrointestinal, incluindo o epitélio 

oral. Já as tardias podem se apresentar meses ou anos após o tratamento, 

sendo observadas em tecidos e órgãos de maior especificidade celular como 

músculos e ossos (DIB; CURI, 2002; SQUIER, 1990), bem como 

comprometendo a formação dental, quando o tratamento é realizado durante a 

infância (BERGER; KILROY, 1997; SCULLY; EPSTEIN, 1996). 

A magnitude destes efeitos depende de uma série de fatores 

relacionados ao tratamento, ao tumor e ao paciente (MERAW; REEVE, 1998; 

PEREZ et al., 1997; WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 1997).  

Com referência à radioterapia, fatores importantes devem ser 

considerados: o tipo de radiação empregada, a dose total, o esquema de 

fracionamento utilizado e o tipo de aparelho. Na quimioterapia, a droga 

utilizada, o esquema de tratamento (mono ou poliquimioterapia), bem como o 

número de ciclos são importantes. Em relação ao tumor, seu tipo histológico, 

localização e estadiamento. Quanto ao paciente, interferem nesse processo, o 

seu estado geral de saúde, presença de comorbidades, gênero, estado 

nutricional, faixa etária, fatores psicológicos e sociais (PEREZ et al., 1997), 



 

 

além de hábitos deletérios, patologias orofaciais preexistentes, os cuidados que 

dispensa com a higiene oral e a assistência odontológica recebida antes, 

durante e após o tratamento oncológico. 

O efeito biológico da radiação ionizante na indução de danos diretos ao 

DNA e membrana celular ou, indiretamente, pela liberação de radicais livres 

decorrentes da radiólise da água, os quais causam morte celular através do 

dano ao DNA, tornou a radioterapia um recurso potencial para o tratamento do 

câncer (GRANT; LIN, 1997; WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 1997), 

tendo como princípio terapêutico a erradicação de células neoplásicas 

malignas com o mínimo grau de toxicidade aos tecidos normais (DIB; CURI, 

2002), já que as mesmas têm um alto índice de mitoses e diminuída 

capacidade de reparo perante o dano provocado pela radiação, tornando-se 

altamente radiossensíveis (WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 1997). 

Contudo, ao destruir as células tumorais, a irradiação pode causar danos 

irreversíveis às células normais adjacentes ao leito tumoral, envolvidas no 

campo de radiação e, desta maneira, representam um limite para a 

administração segura da dose (GRANT; LIN, 1997; PETERSON; 1994; 

VISSINK et al., 2003a; VISSINK et al., 2003b; WHITMYER; WASKOWSKI; 

IFFLAND, 1997). Na radioterapia, a unidade padrão atual de dose absorvida 

pelos tecidos é o gray (Gy), definido como 1 J/Kg (ROTWELL, 1987; 

WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 1997).  

Recentemente, tem sido implementada com sucesso, em alguns locais, 

a radioterapia com intensidade modulada de feixe (IMRT - Intensity-Modulated 

Radiation Therapy), que é uma forma avançada de radioterapia tridimensional 

(CHAO et al., 2004) a qual visa restringir a radiação aos sítios desejados, 



 

 

diminuindo o dano desnecessário aos tecidos sadios (BERK; SHIVNANI; 

SMALL, 2005), sendo efetiva na diminuição da xerostomia radioinduzida 

(RADES et al., 2007). 

A quimioterapia é o método que utiliza compostos químicos, chamados 

quimioterápicos. Quando aplicada ao câncer, é chamada de quimioterapia 

antineoplásica. A maioria das drogas utilizadas nessa modalidade terapêutica 

interfere de algum modo no mecanismo celular, pois atuam no DNA, 

interferindo na produção das enzimas que são estruturas responsáveis pela 

maioria das atividades celulares, afetando inclusive a proliferação celular. No 

entanto, os agentes quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer não 

atuam exclusivamente sobre as células tumorais, atingindo também estruturas 

normais, principalmente as que se renovam constantemente. Essa toxicidade é 

variável para os diversos tecidos e depende da droga utilizada (BRASIL, 2008). 

Sinais de toxicidade das drogas são refletidos na boca por alterações de cor e 

continuidade da mucosa (DREIZEN, 1990). 

Muitas vezes, ocorre o uso simultâneo de quimioterapia e radioterapia, 

objetivando aumentar o controle local e diminuir as possibilidades de 

metástases à distância. O efeito sinérgico dessas duas terapias é explicado 

pela interferência das drogas nos mecanismos de reparo celular após lesão 

subletal da radioterapia ou na sincronização do ciclo celular (TABACOF, 2000). 

A quimioterapia e a radioterapia provocam distúrbios na integridade e 

função da cavidade oral, levando a ulcerações, alterações ósseas, 

hemorragias, infecções, disfunções nas glândulas salivares e patologias 

dentárias (MADEYA, 1996), além de fibroses, perda de sensações e 

deficiências funcionais (DUKE et al., 2005). Os efeitos podem ser muito 



 

 

debilitantes, pois, muitas vezes, afetam a aparência, comunicação e habilidade 

para se alimentar, causando um impacto global na vida do paciente, 

influenciando seu bem-estar físico e emocional, levando à importante 

morbidade psico-social (ALMEIDA et al., 2004; DUKE et al., 2005; SHEPHERD; 

FISHER, 2004).  

Muitos fatores contribuem para a diminuição da qualidade de vida em 

pacientes com CEC. Tanto a neoplasia quanto à terapia levam a diferentes 

graus de mutilação, inabilidade funcional e desfiguramento facial. Essas 

condições podem vir associadas à dor contínua, xerostomia, alteração no 

paladar, redução da mobilidade da língua, dificuldade na fonação, desordens 

na deglutição e problemas psicológicos. Dependendo da sua intensidade, cada 

fator contribui para o prognóstico adverso desses pacientes. Observam-se 

restrições alimentares, principalmente relacionadas ao tamanho do tumor e 

perda de mobilidade da língua (TOPORCOV; ANTUNES, 2006). 

A disfagia permanece um processo crônico, possivelmente devido à 

fibrose excessiva, no esôfago, pós-tratamento. Pacientes curados de 

neoplasias malignas em região de cabeça e pescoço com disfagia crônica 

requerem cuidados psicológicos e nutricionais especiais (NGUYEN et al., 

2006). 

O interesse em controlar a toxicidade proveniente da terapia 

antineoplásica tem resultado em importantes avanços no tratamento 

oncológico, como, por exemplo, a utilização de fatores de crescimento ou radio-

quimioprotetores, que permitem a administração de esquemas terapêuticos de 

maior agressividade com toxicidade aceitável (HENSLEY et al., 1999). 



 

 

Em síntese, os efeitos colaterais da terapia antineoplásica variam, desde 

leve desconforto e indisposição, ao desenvolvimento de novas e diferentes 

neoplasias (CASTRO et al., 2002). 

 

2.2 HIPOSSALIVAÇÃO 

 

Segundo Taylor e Miller (1999), apesar das glândulas salivares não 

serem um dos tecidos de maior divisão celular do organismo, é um dos órgãos 

mais radiossensíveis. Com a radioterapia, ocorre dano ou perda de ácinos das 

glândulas salivares maiores, resultando, muitas vezes, em severas e 

irreversíveis formas de disfunção salivar (GUEBUR et al., 2004; TAYLOR; 

MILLER, 1999; VISSINK et al., 2003a). 

Ocorre inflamação crônica nos tecidos glandulares, levando à formação 

de fibrose no lugar do parênquima da parótida e das glândulas 

submandibulares (O’CONNELL, 2000). Segundo Niedermeier et al., (1998), há 

uma maior capacidade das glândulas com predomínio de células mucosas 

(glândulas salivares menores) de resistirem aos efeitos indesejáveis da 

irradiação, quando comparadas às glândulas de constituição 

predominantemente serosa (glândulas salivares maiores). Pacientes que 

receberam altas doses de radiação, envolvendo todas as glândulas salivares 

maiores apresentam grandes chances de desenvolvimento da xerostomia 

(MERAW; REEVE, 1998). 

Também se observa que certos quimioterápicos causam citotoxicidade 

nas glândulas salivares, levando a um decréscimo transitório na produção de 

saliva (EPSTEIN et al., 2002; WOLFF et al.,1990).  



 

 

Quando as glândulas salivares maiores estão presentes no campo de 

irradiação, a xerostomia torna-se presente já na segunda semana de 

tratamento, quando a dose acumulada encontra-se entre 1500 a 2000cGy 

(GUEBUR et al., 2004; LIMA et al., 2001; SPOLIDORIO et al., 2001; 

VALICENA; ESCALONA, 2001).  

A queixa de secura da boca e o espessamento do fluxo salivar 

evidenciam clinicamente a xerostomia e hipossalivação. Ardência na mucosa 

bucal, ressecamento dos lábios, comissuras labiais fissuradas, alteração da 

superfície da língua, bem como, modificação no paladar podem ser sinais e 

sintomas presentes (DIB; CURI, 2002). Alterações na composição da saliva 

secretada também podem resultar em xerostomia (DAVIES; BROADLEY; 

BEIGHTON, 2001). 

Devido ao fato da saliva exercer um papel importante na modulação da 

saúde da cavidade oral, distúrbios qualitativos ou quantitativos nas glândulas 

salivares podem levar a conseqüências deletérias para a mucosa oral 

(EPSTEIN et al., 2002). Adicionalmente, a saúde geral do paciente fica 

alterada, pois o mesmo tem dificuldade para se alimentar, falar e dormir 

(GUEBUR et al., 2004; O’CONNELL, 2000; VALICENA; ESCALONA, 2001), o 

que leva a deficiências nutricionais e, muitas vezes, a um marcado declínio da 

qualidade de vida (RIEKE et al., 1995).  

Clinicamente, quando os mecanismos de proteção salivares estão 

comprometidos em pacientes com reduzido fluxo salivar, aumenta-se o risco de 

ulcerações orais devido a trauma ou infecção (McCARTHY et al., 1998; 

PONTES; POLIZELLO; SPADARO, 2004). Em pacientes edêntulos parciais ou 

totais, a susceptibilidade para ulcerações na mucosa, além de infecções 



 

 

fúngicas é ainda maior devido a necessidade da prótese. Nesses casos, os 

pacientes devem ser orientados a diminuir o uso da prótese nos momentos em 

que a redução do fluxo salivar for mais marcante e, quando usá-la, a mesma 

deve estar bem adaptada (DIAZ-ARNOLD; MAREK, 2002).  

O fato da mucosite estar associada à hipofunção das glândulas salivares 

é explicado pela liberação insuficiente de fatores antimicrobianos (IgA) pela 

saliva, o que coloca a mucosa em um estado aumentado de risco de danos 

causados pelas interações microbianas. A secreção salivar pode ser 

considerada um importante fator no desenvolvimento e progressão da mucosite 

induzida pela quimioterapia, pelo fato de servir de transporte de agentes 

estomatotóxicos diretamente para os tecidos mucosos orais ao mesmo tempo 

em que a diminuição da liberação de imunoglobulinas salivares aumenta o 

risco para mucosite (EPSTEIN et al., 2002a).  

Em relação aos efeitos adversos tardios, a xerostomia aumenta o risco 

para a maior incidência de cáries e doença periodontal (DECLERCK et al., 

1995; O’CONNELL, 2000; PINTO-COELHO et al., 2002; SONIS; FEY, 2002; 

VISSINK et al., 2003b), bem como, para infecções secundárias (CHAMBERS et 

al., 2006; O’CONNELL, 2000; PINTO-COELHO et al., 2002), pois resulta em 

alterações significantes na cavidade oral, principalmente em relação ao 

aspecto microbiológico, o que inclui um aumento marcante do número de 

microorganismos cariogênicos, notavelmente Streptococcus mutans e algumas 

espécies de lactobacillus (CHAMBERS et al., 2006). 

Ao realizar um trabalho com o intuito de analisar quantitativamente os 

microorganismos Streptococcus do grupo mutans e Candida sp da cavidade 

bucal de pacientes com carcinoma de orofaringe antes, durante e após 



 

 

tratamento com radioterapia e correlacionar fatores salivares como pH, 

capacidade tampão e fluxo salivar, Spolidorio et al. (2001) verificaram que 

houve aumento do número de microorganismos concomitantemente a 

diminuição do fluxo salivar. Dessa forma, a hipossalivação pode quebrar o 

equilíbrio ecológico da microbiota bucal, favorecendo o aparecimento de 

infecções e maior proliferação de microorganismos. Além disso, os efeitos da 

radiação favorecem o aumento de Candida sp e Streptococcus do grupo 

mutans, em edentados, submetidos ao tratamento. 

A hipossalivação influencia nos seguintes fatores salivares: capacidade 

tampão, o que aumenta os níveis de desmineralização; quantidade de mucina, 

o que deixa a mucosa desprovida de sua proteção contra traumas e 

desidratação e na sua propriedade lubrificante, dificultando a formação e 

deglutição do bolo alimentar. Também interfere na fonação e retenção de 

próteses, além de trazer a sensação de ardência bucal, alterações na 

sensibilidade gustativa e halitose (PINTO-COELHO et al., 2002).  

Para minimizar o desconforto causado pela xerostomia, pode-se lançar 

mão da saliva artificial (LOPES et al., 1998; PINTO-COELHO et al., 2002; 

ROVIROSA et al., 2005), a qual deve ter características semelhantes à saliva 

natural, como íons de cálcio, fosfato, sódio, magnésio, potássio, componentes 

contendo mucina, além de pH entre 6 e 7 (LOPES et al., 1998). No entanto, a 

limitação da saliva artificial é a sua curta atuação, o que requer constante 

reaplicação (DIAZ-ARNOLD; MAREK, 2002). 

Sistemicamente tem sido indicado o uso de cloridrato de pilorcapina a 

2%, quando conveniente, uma vez que há contra-indicações na presença de 

certas comorbidades, tais como cardiopatias e hipertensão (GREENSPAN; 



 

 

DANIELS, 1987; PINTO-COELHO et al., 2002; PORTER; SCULLY; HEGARTY, 

2004).  

Este último tem produzido efeito no aumento do fluxo salivar, 

provavelmente, através de estimulação colinérgica dos tecidos residuais 

funcionantes das glândulas salivares. No entanto, possui efeitos adversos 

típicos, sendo o mais comum a sudorese. Outros efeitos reportados incluem 

calafrios, náuseas, tontura, dores de cabeça, diarréia, vasodilatação e 

dificuldade para digestão (RIEKE et al, 1995). No entanto, esses efeitos são 

mínimos diante de sua grande utilidade (NIEDERMEIER et al., 1998), além de 

serem facilmente controlados (GREENSPAN; DANIELS, 1987).  

Correia et al. (2001) avaliaram o fluxo salivar total não estimulado, após 

o emprego do Lauril-dietileno-glicol-éter-sulfato de sódio associado ao 

hidróxido de cálcio em pacientes irradiados com CEC da boca e orofaringe. A 

utilização do medicamento foi feita sob a forma de dois bochechos diários com 

10 ml de solução pela manhã e à noite. Observaram que com o uso da 

associação por oito semanas pós-radioterapia, houve um aumento médio do 

fluxo salivar de 32% em 10 dos 11 pacientes estudados.  

É importante que um maior consumo de água também seja indicado 

(LOPES et al., 1998; ROVIROSA et al., 2005), além de aplicações tópicas de 

flúor ou uso diário de solução de fluoreto de sódio a 0,05%, gluconato de 

clorexidina a 0,12% (sem álcool) e instruções de higiene oral, bem como, dieta 

alimentar (PINTO-COELHO et al., 2002). 

Segundo Huber e Terezhalmy (2003), o uso de gomas de mascar sem 

açúcar pode ajudar a estimular o fluxo salivar residual. Rode et al. (2001) 



 

 

sugerem o uso do Biperideno no decorrer da terapia e Pilocarpina nos 6 meses 

após, para melhor controle da redução do fluxo e qualidade salivar.  

 A Amifostina, administrada de forma subcutânea ou endovenosa, reduz 

significativamente a incidência de xerostomia aguda e crônica. Também tem 

sido sugerido o autotransplante da glândula submandibular para o lado oposto 

da mandíbula se este estiver protegido da irradiação (BERK; SHIVNANI; 

SMALL, 2005), além da utilização de laserterapia de baixa intensidade nas 

glândulas parótida e submandibular (LOPES; MAS; ZÂNGARO, 2006).   

 

2.3 MUCOSITE ORAL 

 

A reação inflamatória da mucosa oral frente à radiação ou quimioterapia 

é denominada mucosite. Notadas, primariamente, em tecidos não-

ceratinizados, como palato mole, faringe, assoalho de boca e bordas laterais da 

língua, essas dolorosas lesões tem sua etiologia associada a uma depleção da 

camada basal da mucosa. As lesões de mucosite são caracterizadas por 

eritema e edema na mucosa, seguidas comumente de ulceração e 

descamação, que continua até que a terapia seja concluída, tendo sua 

resolução em torno de até quatro semanas após esta fase (CHIAPPELLI, 2005; 

SONIS, 2004a; PETERSON, 1999; WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 

1997).  

O papel da quimioterapia no desenvolvimento da mucosite advém do 

efeito citotóxico dos agentes quimioterápicos sobre as células da mucosa 

(BERGER; KILROY, 1997). Está relacionada a drogas que afetam a síntese de 

DNA-fase S, como fluorouracil, metotrexato e citarabina (NAIDU et al., 2004). 



 

 

Os efeitos na mucosa, geralmente, iniciam-se ao redor da segunda 

semana de radioterapia (GARG; MALO, 1997; WHITMYER; WASKOWSKI; 

IFFLAND, 1997), desaparecendo de uma a três semanas após o término do 

tratamento (BERGER; KILROY, 1997; GARG; MALO, 1997; HOLMES, 1991; 

ROTHWELL; 1987). 

Em 2001, Ohrn, Wahlin e Sjödén realizaram um estudo, objetivando 

descrever o estado de saúde oral de 41 pacientes submetidos à radioterapia e 

à quimioterapia para neoplasias malignas de cabeça e pescoço. No caso da 

radioterapia, a amostra foi constituída por pacientes que sofreram doses 

superiores a 4000cGy. Os mesmos foram examinados regularmente a cada 

fração de 1000cGy e ao término do tratamento. Os autores observaram que os 

pacientes apresentaram um aumento na sintomatologia da mucosite oral ao 

longo do tempo e que, um mês após, a maioria dos sintomas agudos ainda 

estava presente (dor, secura na boca, aumento da viscosidade salivar, 

dificuldade para falar e realizar a higiene bucal, disfagia, disgeusia). Já na 

quimioterapia, os pacientes foram examinados uma vez por semana e ao 

término dos ciclos, sendo possível observar que os mesmos reportaram poucos 

sintomas orais, com um pico entre as duas primeiras semanas de tratamento e 

a mucosite por eles apresentada mostrou um certo padrão de desenvolvimento, 

de forma que com 2000cGy, todos os pacientes tinham, pelo menos, um sinal 

de mucosite. 

O modelo proposto por Sonis (2004b) sugere que o processo de 

desenvolvimento e regressão da mucosite ocorra em cinco fases distintas: 1) 

iniciação; 2) geração da mensagem; 3) amplificação do sinal; 4)ulceração; 5) 

cicatrização. A fase de iniciação é caracterizada pelo dano letal ou não-letal ao 



 

 

DNA. Durante as fases de geração da mensagem e amplificação do sinal, 

fatores de transcrição são ativados, atuando em no núcleo das células 

endoteliais, fibroblastos, macrófagos e epitélio, resultando na produção de 

citocinas e enzimas. Inicia-se um processo de apoptose e dano aos tecidos, 

bem como uma série de eventos de feedback mediados biologicamente. Toda 

essa atividade culmina com a ulceração, estágio em que a integridade do 

epitélio é destruída. Por último, há a fase de cicatrização espontânea.  

Portanto, inicialmente, existe uma mucosa oral sadia, formada por 

epitélio pavimentoso estratificado (ceratinizado ou não) seguido da lâmina 

própria, composta por fibroblastos, capilares, células inflamatórias 

(macrófagos) e matriz extracelular. O epitélio, assim como a pele, sofre 

constante renovação celular na qual células são produzidas na camada basal e 

migram para a superfície do epitélio. Com a radioterapia, ocorre dano a 

camada basal, com morte ou injúria celular, com perda da sua capacidade 

renovadora, resultando em um epitélio delgado e frágil, que em pouco tempo 

perde sua integridade, ocasionado úlceras colonizadas por bactérias. Por 

último, o epitélio vai migrando para as margens da ferida como conseqüência 

de sinais das células mesenquimais e matriz extracelular, determinando 

proliferação, migração e diferenciação (SONIS, 2004c). A Figura 1 demonstra 

simplificadamente este processo. 

 



 

 

  

  

 

Figura 1 – Patobiologia da mucosite oral. I) mucosa oral normal, II) resposta ao 

dano primário e amplificação do sinal, III) ulceração, IV) cicatrização.  

Fonte: SONIS (2004b).  

 

Na Figura 2 pode-se observar sequencialmente as fases de 

desenvolvimento da mucosite oral radio e quimioinduzida, com injúria 

concomitante ao epitélio e a submucosa (SONIS, 2004c). 
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Figura 2 - Fases de desenvolvimento da mucosite oral.  

Fonte: SONIS (2004c). 

 

 A severidade das lesões varia consideravelmente entre os pacientes. 

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da mucosite, encontram-se 

a susceptibilidade individual (DEHAM et al., 1999), quimioterapia coadjuvante, 

hábito de ingerir bebidas alcoólicas e de fumar (CHIAPPELLI, 2005). 

Outros fatores irritantes podem contribuir para o agravamento do quadro 

clínico das áreas acometidas, tais como, uso de próteses, alimentos ácidos ou 

condimentados e superfícies cortantes, ásperas e fraturadas de coroas 

dentárias ou restaurações (LIMA et al., 2002). 

 Em um estudo clínico de pacientes irradiados em cabeça e pescoço, 

Gonçalves (2001) observou, como fatores de risco para mucosite oral severa, 

pobre estado geral, gênero feminino, além de traumas mecânicos, candidose 

oral, bem como, uso associado de fumo e álcool.  Sonis (2004a) adiciona a 

esses fatores, o tipo de agente quimioterápico utilizado, dose de radiação, além 

da idade.  



 

 

A mucosite leva a risco aumentado de infecções locais e generalizadas 

uma vez que o pH salivar está alterado e o fluxo salivar diminuído. 

Teoricamente os microorganismos, em particular, os Gram-negativos, 

exacerbam a sua atividade (CHIAPPELLI, 2005), o que ocorre, principalmente 

em pacientes imunodeprimidos (EPSTEIN, KLASSER, 2006). 

Pode resultar em ulcerações, disgeusia e dificuldade para se alimentar. 

Na língua, podem ocorrer atrofia nas papilas, inflamação, fissuras e erosões e, 

em casos mais severos, áreas de desnudação. Queimação e dor também são 

comuns (GARDEN, 2003; GARG; MALO, 1997). Também inclui, em sua 

evolução, a odinofagia, disfagia e infecção por microorganismos oportunistas 

(ANDRADE et al., 2004; IKEBE et al., 2005). Além disso, impede ao paciente a 

manutenção de uma nutrição adequada, restringindo ainda mais a sua dieta a 

líquidos ou, até mesmo, levando a indicação de sonda nasogástrica, o que 

compromete o seu estado geral (DIB; CURI, 2002). 

Apesar de vários estudos publicados, ainda não há um tratamento 

específico para a mucosite. Procura-se, principalmente, controlar os sintomas 

por meio de anestésicos tópicos, antiinflamatórios, drogas analgésicas 

sistêmicas, o que deve ser associado à diminuição do trauma local, levando a 

aumento de conforto ao paciente. Além disso, a prevenção e controle de 

infecções secundárias são realizados com a utilização de agentes 

antimicrobianos (PARULEKAR et al., 1998; SANDOVAL et al., 2003; 

WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 1997). A laserterapia de baixa potência, 

tem se mostrado um recurso satisfatório, pois age nas fases fisiológicas de 

evolução da mucosite, reduzindo a sua incidência e severidade (ANTUNES et 

al., 2007; LOPES; MAS; ZANGARO, 2006; SANDOVAL et al., 2003; WONG; 



 

 

WILDER-SMITH, 2002;). Contudo, tem a desvantagem de ser um tratamento 

que necessita de aparelhagem de alto custo, não podendo ser disponibilizado 

em todos os serviços (PLEVOVÁ, 1999). 

Savarese et al. (2003) realizaram um estudo, objetivando avaliar os 

benefícios da laserterapia de baixa intensidade no tratamento da mucosite oral 

radio ou quimioinduzida, além da aceitação desta técnica pelos pacientes. Para 

tanto, as aplicações foram realizadas diariamente (LASER 660nm, 30mW, 2 

J/cm2 ). O tempo de aplicação em cada lesão foi de 1 min e 6 segundos. Pôde-

se observar que o alívio imediato da dor após a aplicação foi alcançado em 

66,6% dos pacientes durante a primeira sessão e, na última aplicação este 

número alcançou 88,8% dos pacientes. Além disso, a mucosite grau III, 

presente no início do tratamento (classificada segundo a Oral Toxicity Scale do 

National Cancer Institute baseada na capacidade de deglutição), foi reduzida 

para os graus I e II em 42,85% dos casos. O número de aplicações variou de 

uma a 16, com uma média de 5,33 por paciente. Concluiu-se que esta terapia 

foi bem tolerada e mostrou efeitos benéficos no manejo da mucosite oral, 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento 

oncológico. 

 Pastilhas com agentes antimicrobianos também são citadas (EL-SAYED 

et al., 2002; VISSINK et al., 2003b), além de bochechos envolvendo agentes 

anestésicos e antimicrobianos (DOOD et al., 2000; MUELLER et al., 1995). 

É recomendável o uso de bochechos com água bicarbonatada e saliva 

artificial para umidificar a mucosa. Em casos extremos, pode-se lançar mão de 

anestésicos tópicos ou sistêmicos para ajudar o paciente a se alimentar 



 

 

(WHITMYER; WASKOWSKI; IFFLAND, 1997). Bochechos com chá de 

camomila também têm sido empregados (CARDOSO et al., 2005). 

  Savarese et al. (2003) citam a suplementação com glutamina como um 

importante aliado por proteger as células normais e sensibilizar as células 

tumorais para os danos causados pela radio e quimioterapia. Além disso, reduz 

a incidência de complicações gastrointestinais, neurológicas e cardíacas 

decorrentes da terapia. Também tem sido utilizada para redução da severidade 

e duração de mucosite associada a altas doses de quimioterápicos durante o 

regime preparatório para transplante de medula óssea (COCKERHAM; 

WEINBERGER; LERCHIE, 2000). Gomes (2006) e Huang et al. (2000) referem 

a eficácia desse aminoácido na prevenção da mucosite oral radioinduzida, bem 

como, na redução significante da sua severidade e duração. 

 Em um estudo, com o objetivo de avaliar o efeito protetor do Gluconato 

de clorexidina a 0,12% nas reações secundárias da mucosa da cavidade oral e 

na qualidade de vida referida pelos pacientes portadores de câncer de cabeça 

e pescoço, quando submetidos ao tratamento radioterápico, Labbate, Lehn e 

Denardin (2003) observaram que a gradação da mucosite foi mais intensa no 

grupo placebo em seis das dez semanas de avaliação. A freqüência e a 

intensidade das dores foram piores também nesse grupo, na 4ª semana da 

radioterapia. A modificação do paladar foi vista em maior número nas primeiras 

semanas de uso da clorexidina, podendo-se sugerir que um efeito colateral da 

droga, para esses pacientes, é a perda antecipada da sensação gustativa. 

Concluiu-se que o gluconato de clorexidina não eliminou as lesões de mucosa, 

mas diminuiu significativamente os seus efeitos deletérios e intensidade sem 

apresentar um reflexo persistente na qualidade de vida dos pacientes.  



 

 

Dib et al. (2000), ao avaliar prospectivamente um conjunto de medidas 

preventivas (orientação quanto à manutenção da higiene oral, abandono de 

hábitos nocivos, não utilização de próteses, bochechos com clorexidina a 

0,12%) e terapêuticas (bochechos com hidróxido de alumínio e magnésio – 

sabor não ácido, antifúngicos de uso tópico, protetor labial e saliva artificial) 

para a abordagem da mucosite oral radioinduzida, tendo como objetivo 

principal evitar a interrupção da radioterapia, verificaram que todos os 

pacientes desenvolveram mucosite oral leve (grau 1 WHO), sendo evidenciada 

clinicamente, em sua maioria, em torno de 1800cGy. Aos 4500cGy, foram 

observados os quadros mais severos de mucosite oral. Além disso, todos os 

pacientes apresentaram queixas de xerostomia. 

Ao realizar um estudo com finalidade de determinar o efeito da 

suplementação oral com Sulfato de zinco nas lesões de mucosite na região de 

orofaringe em pacientes com tumores de cabeça e pescoço, Ertekin et al. 

(2004) verificaram que os graus de mucosite no grupo experimental foram 

menos severos do que no placebo. Além disso, as lesões cicatrizaram primeiro 

no grupo experimental. Com isso, puderam concluir que o Sulfato de zinco é 

benéfico na diminuição da severidade da mucosite oral, reduzindo o 

desconforto ao paciente. 

O Palifermim (Kepivance®), forma recombinante de fator de crescimento 

de queratinócitos humano, reduz a severidade da mucosite, de problemas na 

deglutição e no número de impactos nutricionais negativos em pacientes que 

receberam altas doses de quimioterápicos durante o regime preparatório para 

transplante de medula óssea (HORSLEY et al., 2007). Reduz a severidade e 



 

 

duração da mucosite oral após quimioterapia (SPIELBERGER et al., 2004; 

STIFF et al., 2006; ROSEN et al., 2006).  

Segundo Pinakini e Bairy (2005), a utilização do Palifermim tem sido 

efetiva na diminuição da ocorrência de mucosite oral severa, diminuindo a 

incidência do grau 4 WHO. Peterson (2005) refere que o uso desse agente 

deverá permitir a implementação de terapias antineoplásicas mais intensivas, 

evitando as toxicidades dose-limitantes na mucosa.  

Bochechos com GM-CSF (Fator Estimulador de Colônia Granulócito 

Macrófago) também previnem a instalação e exacerbação da mucosite em 

orofaringe (CHIAPPELLI, 2005; MASUCCI et al., 2005; NICOLATOU-GALITIS 

et al., 2001). Terapia com fator de crescimento KGF-1 (Fator de Crescimento 

para Queratinócitos) parece promissora e é atualmente aprovada pela FDA 

(REDDING, 2005).  

 

2.4 FATOR DE CRESCIMENTO EPIDÉRMICO: EGF 

 

Atualmente, o uso de fatores de crescimento é uma área promissora no 

sentido da descoberta de terapias para prevenção da mucosite. Existem 

numerosos tipos de fatores de crescimento, os quais caracterizam-se como 

grandes moléculas produzidas por uma variedade de células. Elas podem ser 

produzidas geneticamente em grandes quantidades para servir a moléculas 

apropriadas no tempo certo. O objetivo primário desses fatores é estimular as 

células que vão fazer antagonismo aos efeitos negativos da radioterapia e 

quimioterapia na mucosa bucal (REDDING, 2005). 



 

 

Fatores de crescimento são polipeptídios que estimulam a divisão de 

certos tipos de células em baixas concentrações (BRAUN; KELLER; WERNER, 

2004). Alguns exemplos são o VEGF (Fator de Crescimento Endotelial) que 

induz proliferação de células endoteliais, migração e especialização em leitos 

vasculares novos ou em formação (JOHNSTONE; LOGAN, 2006). O TGF-B 

(Fator de Crescimento Transformante Beta) que possui grande utilidade no 

reparo de feridas, mucosites, fraturas e doenças auto-imunes (FLANDERS; 

BURMESTER, 2003) e o FGF (Fator de Crescimento Fibroblástico) que atua 

em vários tipos de células epiteliais, incluindo queratinócitos da pele, células 

epiteliais intestinais e hepatócitos. Em adição, protegem as células epiteliais de 

efeitos deletérios induzidos, por exemplo, pela radiação (BRAUN; KELLER; 

WERNER, 2004). 

O Fator de Crescimento Epidérmico ou “Epidermal Growth Factor”  (EGF) 

é um polipeptídio de cadeia única, composta por 53 aminoácidos e três pontes 

intramoleculares de dissulfeto. O EGF humano possui peso molecular de 6045 

Da (ALBERTS et al., 1997; COHEN, 1962).  

 

 

 



 

 

 

Figura 3 – Estrutura química do EGF. Sequência de aminoácidos e pontes de 

disulfeto, elaborada por Cohen e colaboradores. 

Fonte: Heath & Merrifield (1986). 

 

Descoberto inicialmente nas glândulas submandibulares de 

camundongos, foi isolado originalmente a partir da urina baseado na sua 

capacidade de inibir a secreção gástrica e foi denominado urogastrona. Exerce 

uma grande variedade de efeitos biológicos, incluindo a promoção da 

proliferação e diferenciação de células mesenquimais e epiteliais. Também é 

chamado de fator urogastrona de crescimento epidérmico, urogastrona e EGF 

(BIREME, 2008). 

Enquanto estudava o fator de crescimento neural (NGF), Cohen (1962) 

verificou aceleração no desenvolvimento de camundongos, após administração 

de EGF proveniente das glândulas salivares. Os mesmos apresentaram 

abertura dos olhos e erupção dentária precoce. Então se pensou que deveria 

haver outro fator na saliva que não o NGF, o qual foi denominado “Epidermal 



 

 

Growth Factor”  por estimular a proliferação de células epiteliais na pele e 

córnea. 

 Está envolvido na síntese de DNA, mRNA e proteínas em vários tipos 

de células (COHEN, 1962; MASSAGUE, 1983). O EGF estimula a divisão de 

muitas células, entre elas, a da epiderme (INO et al., 1993; ALBERTS et al., 

1997). Possui ampla ação biológica, sendo implicado na indução do 

crescimento epitelial, na angiogênese e na aceleração da cicatrização e está 

presente na saliva (ECKLEY, COSTA, 2003; REDDING, 2005).  

Sua origem parece se dar nas glândulas parótida e submandibular 

(DUMBRIGUE et al., 2000) e sua concentração parece estar reduzida em 

pacientes tabagistas (KONTUREK et al., 1989). A glândula parótida é a 

principal fonte do EGF na saliva do homem (THESLEFF et al., 1988). A 

proporção relativa de EGF nas glândulas parótida, submandibular e no restante 

das glândulas é de 6:4:1 (INO et al., 1993).  

Ao realizar um estudo em ovinos, Onaga et al. (2006) demonstraram que 

EFG e TGF-α (Fator de Crescimento Transformante Alfa) estão localizados no 

epitélio ductal das glândulas parótida e submandibular e que a secreção do 

EGF aumenta durante a ingestão de alimentos. 

Seus níveis na saliva parecem possuir um ritmo diurno associado a 

ingestão de alimentos (INO et al., 1993; McGURK, 1990). O mesmo não se 

observa na urina e soro. Seus níveis são marcadamente baixos em pacientes 

com inflamações orais e tumores em cabeça e pescoço, o que deve reduzir a 

capacidade da mucosa oral em se defender das injúrias de agentes físico-

químicos (INO et al., 1993). O EGF também está implicado no processo de 

erupção dentária (THESLEFF, 1987). 



 

 

Ao estudar as concentrações fisiológicas do EGF em fluidos biológicos, 

Joh et al. (1986) verificaram que suas maiores concentrações se dão acima 

dos nove anos de idade, o que sugere que ele promove proliferação celular 

durante o crescimento e desenvolvimento humano. Ino et al. (1993) também 

verificaram menores concentrações abaixo dessa idade e que não há 

diferenças de concentrações em relação ao gênero. 

O primeiro receptor protéico reconhecido como sendo uma proteína 

tirosina quinase específica (1982) foi o EGFR, o qual é uma proteína trans 

membrana com aproximadamente 1.200 aminoácidos e um grande seguimento 

extracelular que fixa o EGF. Quando o EGF se liga ao receptor, um domínio 

intracelular de tirosinaquinase é ativado (ALBERTS et al., 1997).  

Portanto, atua por meio da ligação com o seu receptor (EGFR), com o 

qual possui alta afinidade. Quando se liga ao mesmo, na superfície das células 

do epitélio da mucosa oral e no tecido conjuntivo subjacente, estimula a 

atividade intrínseca da tirosina quinase, o que causa a fosforilação do receptor 

e inicia uma cascata de transdução de sinais que resulta em uma variedade de 

alterações bioquímicas na célula, alterando a regulação gênica. 

Intracelularmente, observa-se aumento das concentrações de cálcio, da 

glicólise e da síntese de proteínas, além do estímulo a expressão de certos 

genes incluindo o próprio gene par EGFR que, por último leva a síntese de 

DNA e proliferação celular  (COHEN, 1962; MASSAGUE, 1983).  

O processo de divisão, desenvolvimento, diferenciação e morte celular 

no câncer é regulado por uma série de classes de receptores trans-membrana, 

entre eles, o EGFR, um membro do grupo RTK – Receptor de Tirosina Quinase 

(PANDEY e CHANDRAMOHAN, 2003). Em muitos CECs em mucosa oral, 



 

 

ocorre a superexpressão do EGFR, comparado a mucosa normal (EISBRUCH, 

2001). Portanto, a superexpressão de EGFR tem sido implicada no 

desenvolvimento de CEC em cabeça e pescoço (BANDRÉS et al., 2007). 

Os estudos referem a importância do EGF na proteção da mucosa oral, 

sendo também possível localizar na literatura citações, principalmente, em 

relação ao seu efeito protetor a nível gastrointestinal e na mucosa do trato 

alimentar superior, no tratamento de colites e úlceras gastrointestinais 

(GUGLIETTA; SULLIVAN, 1995; MACCINI; VEIT, 1990, SAROSIEK et al., 

2000). Olsen et al. (1984) afirmaram que a secreção dessa proteína pela 

glândula submandibular tem efeito fisiológico citoprotetor no estômago. Itoh et 

al. (1988) referiram efeito protetor do EGF endógeno e exógeno, inclusive na 

mucosa gástrica, ao afirmar que a secreção salivar do EGF em pacientes com 

úlceras gástricas leva a um aumento na resposta homeostática, facilitando o 

processo de cicatrização. Estudo com pacientes em hemodiálise, com úlceras 

pépticas, revelou que elas estavam relacionadas a diminuição da bioatividade 

do EGF na saliva (GUH et al., 2001).  

Gysin et al. (1988) também sugeriram o envolvimento do EGF na 

manutenção da mucosa gastrointestinal. Nesse sentido, realizaram um estudo 

objetivando verificar se ratos com lesões gástricas teriam alterações nos níveis 

de EGF no trato gastrointestinal comparado ao grupo controle, por meio de 

imunoensaio. Nos animais com úlceras induzidas, o volume de EGF reativo 

aumentou nas glândulas submandibulares, duodeno e cólon, mas não houve 

alteração em estômago e jejuno-íleo. Quando as lesões foram prevenidas com 

omeprazol ou prostaglandina E2, esse aumento nos níveis de EGF foi abolido, 

o que leva a crer que os mecanismos que regulam a síntese e secreção do 



 

 

fator pela glândula submandibular têm importância no desenvolvimento de 

úlceras gástricas e duodenais. 

Ao estudar o efeito de um enema composto por uma solução viscosa de 

EGF associada ao uso oral de mesalamina (medicação utilizada para reduzir 

inflamações em colites ulcerativas), em pacientes com colite ulcerativa e 

proctite, Atul Sinha et al. (2003) verificaram que enemas de EGF são efetivos 

no tratamento de colites ulcerativas. 

Verifica-se então, que o EGF é uma proteína encontrada na saliva, entre 

outros fluidos, envolvida no processo de proliferação das células epiteliais. Daí 

a importância de se estudar a sua concentração em pacientes com fluxo salivar 

diminuído e sua relação com o desenvolvimento e severidade da mucosite oral, 

comumente observada na mucosa oral de pacientes submetidos à radioterapia 

para tumores em região de cabeça e pescoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a concentração do EGF na saliva de pacientes com neoplasias 

malignas em região de cabeça e pescoço e sua possível relação com a 

mucosite oral. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar análise quantitativa do fluxo salivar estimulado nos seguintes 

grupos de pacientes: no momento do diagnóstico, antes, durante e ao 

término da radioterapia ; 

- Mensurar a concentração do EGF na saliva dos pacientes nos referidos 

períodos; 

- Verificar se existe relação entre possíveis alterações quantitativas no 

fluxo salivar e alterações na concentração do EGF; 

- Observar se existe relação entre possíveis alterações quantitativas nas 

concentrações de EGF e desenvolvimento e severidade da mucosite 

oral; 

- Investigar se existe relação entre fatores inerentes ao paciente (etilismo, 

tabagismo, estado de saúde geral) e alterações nos níveis do EGF. 

 
 

 

 



 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

 Foi realizado um estudo transversal, observacional, do tipo caso-

controle. 

 

4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi desenvolvido no ambulatório de Odontologia do 

Hospital Dr. Napoleão Laureano, na cidade de João Pessoa – PB, em virtude 

de ser o centro de referência em tratamento oncológico do Estado. 

 

4.3 UNIVERSO 

 

O universo foi composto por todos os pacientes com neoplasias 

malignas em cabeça e pescoço do Hospital Napoleão Laureano, referidos ao 

PROMO (Programa Multidisciplinar de Odontologia Aplicada à Oncologia), no 

período de julho a novembro de 2007. 

 

4.4 AMOSTRA 

  

A amostra foi composta por 57 pacientes, divididos em cinco grupos, 

conforme quadro abaixo. 



 

 

GRUPOS N CARACTERIZAÇÃO 

G1 09 Controle 

G2 13 Caso – no momento do diagnóstico 

G3 11 Caso – antes da radioterapia 

G4 13 Caso – durante a radioterapia 

G5 11 Caso- após a radioterapia 

Quadro 1 – Distribuição da amostra de acordo com os grupos.  

 

O grupo controle foi composto por indivíduos clinicamente sadios, sem 

hábitos de etilismo e/ou tabagismo, os quais eram acompanhantes dos 

pacientes oncológicos e, portanto, possuíam o mesmo perfil sócio-demográfico 

dos mesmos. Os grupos 2,3,4 e 5 foram constituídos pelos pacientes 

oncológicos que se enquadraram nos critérios de inclusão.  

É importante ressaltar que os pacientes dos grupos 4 e 5 que 

apresentaram queixa de xerostomia durante a radioterapia puderam fazer uso 

de saliva artificial (considerado tratamento/controle padrão para xerostomia 

radioinduzida no Hospital Napoleão Laureano) sem prejuízos a coleta da saliva, 

já que a mesma é um substituto salivar e não um sialogogo. Da mesma forma, 

aqueles que desenvolveram mucosite, puderam realizar bochechos com água 

bicarbonatada e chá de camomila, após a coleta de saliva, de modo a não 

interferir na rotina de protocolos do serviço. Para os casos de candidose 

pseudomembranosa, foi prescrito bochecho com nistatina (solução oral). 

 

4.5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 



 

 

4.5.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na amostra os pacientes que obedeceram aos 

seguintes critérios:  

- Pacientes com idade igual ou superior a 18 anos; 

- Pacientes que iam ser submetidos à radioterapia exclusiva em região de 

cabeça e pescoço ou que, no momento de coleta da saliva, estavam fazendo 

apenas radioterapia ou que haviam concluído a terapia há até 90 dias. 

 

4.5.2 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos da amostra os seguintes casos:  

- Pacientes com idade inferior a 18 anos, por possuírem comportamento 

biológico diferente dos adultos, bem como diferenças em relação as neoplasias 

mais freqüentes, protocolos terapêuticos e efeitos adversos da terapia 

antineoplásica; 

- Pacientes que já tinham sido submetidos à radioterapia em outra ocasião; 

- Pacientes que faziam uso de medicamentos que pudessem interferir no fluxo 

salivar como betabloqueadores, antidepressivos tricíclicos e antihistamínicos 

com efeito anticolinérgico; 

- Pacientes que estavam sendo tratados concomitantemente com radioterapia 

e quimioterapia no momento da coleta de saliva; 

- Pacientes que tinham sido submetidos à exérese de alguma glândula salivar 

maior; 

- Pacientes com tumores de glândulas salivares maiores; 



 

 

- Pacientes com performance funcional insatisfatória (ECOG grau 3); 

- Pacientes com outras patologias crônicas que pudessem interferir nos testes 

e resultados; 

- Pacientes que não tinham condições de mastigar o hiperbolóide que foi 

utilizado no momento da coleta da saliva devido a condições locais ou 

sistêmicas; 

- Pacientes que se recusaram a assinar o TCLE - Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 

 

4.6 POSICIONAMENTO ÉTICO DA PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa deste estudo foi enviado para apreciação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, tendo sido aprovado na 82ª Reunião Ordinária, realizada 

em 28 de abril de 2007, sob o número de protocolo 1022/07 (Anexo 1).  

Para participar da pesquisa, os pacientes ou seus responsáveis 

precisaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, cujo 

posicionamento ético contemplou a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 

1996, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as Diretrizes e 

Normas Éticas na pesquisa envolvendo seres humanos. 

Além disso, a partir do diagnóstico de alguma alteração estomatológica, 

bem como, da observação da necessidade de tratamento odontológico, os 

pacientes ou seus responsáveis foram orientados quanto ao controle da 

doença e prevenção de outras afecções.  

 



 

 

4.7 COLETA DE DADOS 

 

4.7.1 Dados do paciente, da neoplasia e da terapia 

  

Todos os pacientes foram encaminhados pelos Serviços de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço e/ou Radioterapia do Hospital Napoleão Laureano para o 

Setor Odontológico da referida Instituição, local onde foram realizados todos os 

procedimentos referentes à coleta de dados clínicos e de prontuários. 

 Na primeira consulta, foi feito exame clínico, iniciando-se com a 

anamnese, seguida do exame físico, realizado por uma única examinadora, no 

caso, a responsável pela pesquisa, que também coletou dados demográficos e 

da neoplasia de cada paciente, através dos prontuários médicos, conforme 

detalhado na ficha clínica (Apêndice 2). O exame físico foi realizado com 

paciente acomodado em cadeira odontológica instalada no setor, sendo, para 

tanto, utilizada espátula de madeira descartável. Todos os pacientes avaliados 

no G3 receberam preparo de boca prévio a terapia antineoplásica, onde foram 

realizados controle de doença periodontal e/ou exodontias. Aqueles que 

necessitaram de restaurações dentárias foram encaminhados ao COCA - 

Centro Odontológico de Cruz das Armas, local onde foram feitos esses 

procedimentos.   

 Para a verificação do estado de saúde geral dos pacientes, foi utilizado o 

critério de “Performance Status”  ECOG PS - Eastern Cooperative Oncology 

Group Performance Status Scale, resumido (BUCCHERI; FERRIGNO; 

TAMBURINI, 1996), sendo considerado de bom estado funcional o paciente 

com ECOG PS graus 1 e 2, e o grau 3 atribuído à pobre performance funcional. 



 

 

O Quadro 2 apresenta a correlação entre a gradação ECOG PS com o índice 

de performance funcional correspondente. 

 

ECOG-PS  

GRADAÇÃO 

PERFORMANCE FUNCIONAL DO PACIENTE 

1 Pacientes sem limitações funcionais 

2 Pacientes com alguma limitação funcional, porém não 

incapacitados para a realização de suas atividades 

3 Pacientes incapacitados, com sintomatologia de importante 

limitação ou completamente incapacitante 

Quadro 2- Gradação ECOG PS e escala análoga 

 

4.7.2 Coleta e análise quantitativa do fluxo salivar 

 

Preparo do paciente 

 

Para a coleta padronizada de saliva, alguns cuidados foram tomados 

(MOURA, 2004): 

- os pacientes deveriam estar sentados em posição relaxada em uma cadeira 

comum (não-odontológica); 

- não podiam ter comido ou bebido (exceto água), uma hora antes da coleta; 

- não deveriam fumar ou sofrer estresse físico antes da coleta; 



 

 

- a metodologia e o material a serem empregados eram apresentados 

detalhadamente ao indivíduo antes do início da coleta; 

- usuários de próteses deveriam continuar com as mesmas durante a coleta; 

- o paciente deveria permanecer sozinho por alguns instantes na sala de coleta 

para evitar que a presença do pesquisador no local intimidasse-o a expelir a 

saliva no coletor. 

 

Coleta de saliva 

 

 As coletas de saliva foram realizadas uma vez no grupo controle 

(G1). No G2 foi executada após diagnóstico anátomo-patológico de neoplasia 

maligna em região de cabeça e pescoço, mas antes do paciente ser submetido 

ao preparo de boca prévio a terapia antineoplásica. No G3, a coleta ocorreu de 

sete a 14 dias após o preparo de boca, incluindo restaurações, exodontias e/ou 

controle de doença periodontal. No G4, naqueles que estavam sendo 

submetidos à radioterapia, com dose acumulada superior a 2.000 cGy e, no 

G5, naqueles que haviam concluído a terapia há até três meses, período em 

que ainda se considera que o paciente está sofrendo efeitos agudos da terapia 

antineoplásica. 

A saliva total estimulada foi obtida por meio de estimulação mecânica, 

baseada na técnica de Krasse (1988), modificada quanto ao material utilizado, 

de forma que o paciente foi orientado a mastigar o hiperbolóide (Fotografia 1), 

ao invés da parafina, durante um minuto, deglutindo a saliva. Após o primeiro 

minuto, foi acionado um cronômetro e o mesmo continuou mastigando, porém 



 

 

sem deglutir a saliva, a qual era expelida em intervalos freqüentes de 1 min., 

durante cinco minutos, em funil de vidro, por onde a saliva escoou para um 

recipiente graduado (tubo Falcon de 15 ml), conforme Fotografia 2. Em 

seguida, o tubo foi colocado em uma estante, dentro de um isopor contento 

gelo (Fotografia 3), onde foi conservada durante seu transporte para o 

Laboratório de Biologia Molecular, no Departamento de mesmo nome, na 

UFPB. 

O hiperbolóide é um instrumento de mastigação usado como auxiliar na 

Terapêutica Ortopédica Funcional dos Maxilares e salivação. Por conseguinte, 

ajuda a digestão e nutrição, assim como também auxilia na prevenção da cárie 

dentária, litíase salivar e no combate a halitose.  É composto de silicone com 

forma hiperbólica, atóxico, insípido e inodoro (SÁ FILHO, 2008). 

É importante ressaltar que antes da coleta de saliva o paciente precisou 

fazer rápido bochecho com água filtrada, visando à eliminação de descamação 

epitelial e restos bacterianos, segundo metodologia descrita por Eckley e Costa 

(2003). 

 

Análise do fluxo salivar 

 Uma vez no laboratório, a saliva foi centrifugada durante 10 min a uma 

velocidade de 4000 rpm para sedimentação de bactérias, células epiteliais, 

restos nucleares e outros detritos (Fotografias 4 e 5) em centrífuga Excelsa 

Baby I Modelo 206 Fanem®. O volume produzido de saliva foi verificado 

procedendo-se a leitura da quantidade depositada, já que o tubo era graduado. 

O resultado foi expresso em mililitros/minuto (ml/min).  



 

 

 

Fotografia 1 – Hiperbolóides. Fotografia 2 – Funil de vidro 
adaptado a tubo graduado, onde a 
saliva era expelida. 

Fotografia 3 – Armazenamento dos 
tubos em estante cercada por gelo no 
interior de um isopor. 

Fotografia 4 – Tubos Falcon dentro 
da centríguga. 

 

Fotografia 5 – Centrífuga em 
funcionamento. 

Fotografia 6 – Distribuição do 
sobrenadante em 2 tubos Eppendorf 
identificados. 



 

 

 

Após a quantificação da saliva, o sobrenadante foi coletado com pipeta 

(Fotografia 6), distribuído em dois tubos Eppendorf identificados (2 ml de 

capacidade), organizados em uma estante de acrílico e acondicionados em um 

freezer especial, a uma temperatura de -80° C até sua análise (Fotografia 7). O 

sedimentado foi desprezado (Fotografia 8). 

  

Fotografia 7 – Amostras de saliva 
organizadas em estante para 
congelamento. 

Fotografia 8 – Amostra de saliva 
centrifugada, mostrando o 
sobrenadante e o sedimentado. 

 

 

4.7.3 Determinação da concentração do EGF salivar 

 

Após coletadas, processadas e armazenadas todas as amostras de 

saliva objetivadas, as mesmas foram descongeladas a temperatura ambiente e 

submetidas a um imunoensaio do tipo sanduiche, onde a concentração salivar 

de EFG foi determinada por um kit comercial de ELISA (Quantikine, R & D 

Systems, Minneapolis, MN, E.U.A.). Objetivando aumentar a confiabilidade do 



 

 

estudo, as amostras foram submetidas ao imunoensaio em duplicata, ou seja, 

repetiu-se o ensaio para cada uma das amostras. 

A composição do kit, preparo das amostras, padrões e reagentes, ensaio 

propriamente dito e seus princípios serão descritos a seguir. 

 

Composição do kit ELISA para EGF humano 

 

a) microplaca de poliestireno com 96 poços contendo uma camada de 

anticorpo monoclonal de rato contra EGF; 

b) conjugado de EGF  formado por um anticorpo policlonal contra EGF 

conjugado com peroxidase; 

c) padrão de EGF recombinante humano em uma base protéica 

tamponada, liofilizada; 

d) reagentes de cor A e B; 

e) solução de parada – 2N ácido sulfúrico ; 

f) calibrador diluente RD5E concentrado (5X); 

g) tampão de lavagem concentrado; 

h) tiras adesivas para recobrir a placa. 

 

Preparo das amostras, padrões e reagentes 

 



 

 

a) diluição do Calibrador diluente RD5E em água destilada em uma 

proporção de 1:5; 

b) diluição das amostras de saliva na solução acima; 

c) diluição da solução de lavagem em água destilada em uma proporção 

de 1:25; 

d) preparo da solução de substrato e armazenamento em local protegido 

da luz; 

e) preparo do EGF padrão. Foram adicionados 5ml do calibrador diluente 

(1X) dentro do EGF padrão (liofilizado). Em seguida, agitou-se 

gentilmente por 15 min. O resultado foi o Padrão em uma concentração 

de 250 pg/ml; 

f) preenchimento de tubos para diluição com 500 µl do Calibrador diluente 

RD5E (1X); 

g) foram pipetados 500 µl do EGF padrão (preparado na etapa “e”) no 

primeiro tubo de ensaio (125 pg/ml) e misturado. Depois, removeu-se 

dele 500 µl que foram adicionados ao próximo tubo, gerando uma 

concentração de 62.5 pg/ml e misturado. Repetiu-se o processo nos 

próximos tubos gerando concentrações de 31,2 pg/ml; 15,6 pg/ml; 7,8 

pg/ml e 3,9 pg/ml. O calibrador diluente serviu como padrão zero. O 

esquema descrito pode ser visto na Figura 4; 

 



 

 

 

Figura 4 – Esquema de diluições do EGF padrão para obtenção da curva 

padrão. 

Fonte: Manual da R & D Systems 

 

Imunoensaio 

 

a) Pegou-se a placa; 

b) Acrescentou-se 200 µl dos padrões e amostras em cada poço. Cobriu-

se com a fita adesiva. Incubou-se por 2 horas a temperatura ambiente; 

c) Aspirou-se todo o volume e lavou-se. Repetiu-se o processo 3 vezes. 

Depois virou-se a placa sobre papel absorvente para que ela secasse 

por completo; 

d) Adicionou-se 200 µl de EGF conjugado para cada poço em toda a 

placa (padrões e amostras). Cobriu-se com adesivo e incubou-se por 1 

hora (Fotografia 11); 

e) Repetiu-se a lavagem (3x) e secou-se; 



 

 

f) Adicionou-se 200 µl da solução substrato em cada poço e incubou-se 

por 20 min ao abrigo da luz (Fotografia 12); 

g) Adicionou-se 50 µl de solução de parada em cada poço e observou-se 

mudança de coloração do azul ao amarelo (Fotografias 13 e 14); 

h) Dentro de 30 min., realizou-se a leitura em 450 nm e depois em 570 

nm em leitor de microplaca (Fotografias 15 e 16); 

i) Lançou-se os dados no computador para obter as concentrações de 

EGF em cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Fotografia 9 – Adição de EGF 
conjugado nos pocinhos. 

Fotografia 10 – Adição da solução 
substrato e obtenção de cor azul. 

  

Fotografia 11 – Adição de solução de 
parada e obtenção de cor amarela. 

Fotografia 12 – Vários tons de amarelo, 
dependendo da concentração de EGF 
em cada poço. 

  

Fotografia 13 – Leitor de microplaca. Fotografia 14 – Obtenção de leituras de 
intensidade de luz na placa. 

 



 

 

 

Princípios do Imunoensaio 

 

a) a microplaca veio com uma camada de anticorpo monoclonal específico 

para EGF; 

b) padrões e amostras foram pipetadas nos poços e o EGF presente se 

ligou ao anticorpo imobilizado; 

c) após lavagem e remoção de substâncias que não se ligaram, um 

anticorpo policlonal específico para EGF foi adicionado aos pocinhos; 

d) após a lavagem para remoção de algum agente não ligante, foram 

adicionados os agentes colorimétricos e uma coloração se desenvolveu 

proporcionalmente ao volume de EGF ligado no passo inicial; 

e) o desenvolvimento da coloração foi finalizado e a intensidade da cor 

mensurada em um leitor para microplaca com absorção de 450nm, 

seguida de 570 nm de comprimento de onda. 

 A concentração de EGF foi expressa pela leitura de densidade óptica 

das amostras em comparação com curva padrão. Esta etapa da pesquisa foi 

realizada no Laboratório de Imunologia do LTF – UFPB. 

 

4.7.4 Avaliação da mucosite oral e outras complicações 

 

Para a avaliação da mucosite, foi utilizado o critério de toxicidade aguda 

da World Health Organization – WHO (MILLER et al., 1981), em que ausência 



 

 

de mucosite corresponde ao grau WHO 0, mucosite leve à moderada ao grau 

WHO 1-2 e severa ao grau WHO 3-4, conforme exposto no Quadro 3. 

 

WHO SEVERIDADE DA REAÇÃO 

0 Sem evidência de mucosite 

1 Eritema; lesões assintomáticas 

2 Eritema; úlceras; pode ingerir sólido 

3 Eritema; úlceras; só pode ingerir líquido 

4 Úlceras confluentes; alimentação não é possível 

Quadro 3 - Gradação da mucosite oral segundo os critérios WHO. 

 

A avaliação da mucosa foi realizada no momento da coleta de saliva, 

quando a dose acumulada de radiação havia ultrapassado 2000 cGy para o 

G4. Pesquisou-se a mucosite e seu grau de severidade, bem como outras 

complicações (disgeusia, candidose, xerostomia, trismo, herpes). 

Com relação ao grupo 5, pesquisou-se no prontuário se o paciente havia 

desenvolvido alguma complicação oral durante a terapia, inclusive a mucosite. 

É importante ressaltar que fatores irritantes locais tais como, uso de 

próteses, alimentos ácidos ou condimentados, muito quentes ou muito frios e 

sólidos foram evitados, bem como, superfícies afiadas, ásperas e fraturadas de 

coroas dentárias ou restaurações, já que podiam contribuir para o agravamento 

do quadro clínico das áreas acometidas. Desta forma, os pacientes eram 

submetidos a um preparo de boca prévio a terapia antineoplásica que deveria 



 

 

contemplar controle de doença periodontal, restaurações e exodontias, além de 

serem orientados quanto a alimentação, higienização oral e uso de cremes 

dentais infantis. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

 Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas, 

percentuais e medidas de tendência central: média, mediana, desvio padrão, 

valor mínimo e valor máximo (Técnicas de estatística descritiva) e foram 

utilizados os testes F (ANOVA) e teste t-Student com variâncias iguais 

(Técnicas de estatística inferencial). A verificação da hipótese de igualdade 

de variâncias foi realizada através do teste F de Levene.  

O nível de significância utilizado na decisão dos testes estatísticos foi 

de 5,0%. Os dados foram digitados na planilha Excel e o software estatístico 

utilizado para a obtenção dos cálculos estatístico foi o SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) na versão 13.0.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO CONTROLE E EXPERIMENTAL 

 

 Compuseram a amostra do presente estudo, 57 indivíduos, incluindo 

grupo controle (n=9) e experimental (n=48). A caracterização dos grupos 

controle e experimental pode ser vista na Tabela 1 e o estado de saúde geral, 

intervenção odontológica prévia, dados da neoplasia e terapia na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Distribuição das freqüências absolutas e relativas dos 

pacientes quanto à idade, gênero, cor, ocupação, hábitos e 

comobirdades.  

 Grupo   
Variáveis  Experimental Controle  Grupo 

total 
 n % n % n % 
       
•••• Faixa etária       
34 a 49 7 14,6 2 22,2 9 15,8 
50 a 59 23 47,9 5 55,6 28 49,1 
60 ou mais 18 37,5 2 22,2 20 35,1 
       
•••• Gênero       
Masculino 38 79,2 2 22,2 40 70,2 
Feminino 10 20,8 7 77,8 17 29,8 
       
•••• Cor       
Branco 28 58,3 3 33,3 31 54,4 
Não branco 20 41,7 6 66,7 26 45,6 
       
•••• Ocupação       
Agricultor 23 47,9 2 22,2 25 43,9 
Outros 25 52,1 7 77,8 32 56,1 
       
•••• Hábito       
Sim 31 64,6 - - 31 54,4 
Não 17 35,4 9 100,0 26 45,6 
       

•••• Tipo de hábito       
Sem hábito 17 35,4 9 100,0 26 45,6 
Tabagismo 16 33,3 - - 16 28,1 
Etlismo 2 4,2 - - 2 3,5 
Etilismo + tabagismo 13 27,1 - - 13 22,8 
       
•••• Comorbidade       
Sim 9 18,8 - - 9 15,8 
Não 39 81,2 9 100,0 48 84,2 

 
TOTAL 48 100,0 9 100,0 57 100,0 
Fonte: Pesquisa 

 



 

 

Tabela 2 – Distribuição das freqüências absolutas e relativas dos 

pacientes quanto ao ECOG, intervenção odontológica prévia, dados da 

neoplasia e terapia. 

Variáveis n % 

•••• ECOG   
Grau I 36 75,0 
Grau II 12 25,0 
TOTAL 48 100,0 

•••• Odonto-pré   
Sim 23 47,8 
Não 25 52,1 
TOTAL 48 100,0 

•••• Diagnóstico   
CEC 46 95,8 
Outros 2 4,2 
TOTAL 48 100,0 

•••• Grau de diferenciação   
Bem diferenciado 12 25,0 
Pouco diferenciado 16 33,4 
Moderadamente diferenciado 19 39,6 
Sem informação 1 2,0 
TOTAL 48 100,0 

•••• Localização   
Laringe 18 37,5% 
Orofaringe 17 35,4% 
Hipofaringe  3 6,3% 
Língua 3 6,3% 
Mucosa jugal 3 6,3% 
Nasofaringe 2 4,2% 
Gengiva 1 2,0% 
Assoalho bucal 1 2,0% 
TOTAL 48 100,0 

•••• Estágios   
Estágio I 5 10,4 
Estágio II 8 16,7 
Estágio III 19 39,6 
Estágio IV 11 22,9 
Sem informação 5 10,4 
TOTAL 48 100,0 

•••• Tipo de terapia   
Radiografia 20 83,3 
Radio + Quimio 3 12,5 
Radio + Cirurgia 1 4,2 
TOTAL 24 100,0 

             Fonte: Pesquisa 



 

 

 Em relação a radioterapia, a cobaltoterapia foi empregada em 83,3% dos 

casos (n=20) e o aparelho acelerador linear em 16,7% (n=4). Todos os 

pacientes foram expostos a esquema convencional de fracionamento, com 

dose diária de 180 a 200 cGy, cinco vezes por semana, com intervalo nos fins 

de semana. 

 Quando avaliados os pacientes do grupo 4, as doses acumuladas de 

radiação variavam de 2.160 a 5.800 cGy, com média de 3.781 cGy. Já no 

grupo 5, que constava dos pacientes que haviam terminado a radioterapia, a 

dose total a que os pacientes foram submetidos foi superior a 5000 cGy para 

todos os casos. A maior dose observada foi de 7.040 cGy e o tempo de término 

da terapia quando do exame odontológico variou de 1 a 49 dias. 

 

5.2 COMPLICAÇÕES ORAIS 

 

 Dos vinte e quatro pacientes que estavam sendo ou que foram 

submetidos a terapia antineoplásica, 18 (75%) desenvolveram algum tipo de 

complicação oral. A distribuição dessas complicações, bem como os graus de 

mucosite e xerostomia podem ser visualizados na Tabela 4. Alguns casos de 

mucosite, trismo e candidose pseudomembranosa encontram-se nas 

Fotografias 17-22. 

 

 

 



 

 

Tabela 3 – Distribuição das freqüências absolutas e relativas das 

complicações orais nos pacientes submetidos a terapia antineoplásica. 

Variáveis Durante a terapia Após a terapia Grupo Total 
 n % n % n % 
•••• Mucosite       
Sim 5 38,5 2 18,2 7 29,2 
Não 8 61,5 9 81,8 17 70,8 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,00 
       
•••• Grau da mucosite       
Ausente 8 61,5 9 81,8 17 70,8 
Grau 1 3 23,1 1 9,1 4 16,7 
Grau 2 1 7,7 - - 1 4,2 
Grau 3 1 7,7 1 9,1 2 8,3 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
       
•••• Xerostomia       
Sim 9 69,2 6 54,5 15 62,5 
Não 4 30,8 5 45,5 9 37,5 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
       
•••• Grau da xerostomia       
Ausente 4 30,8 5 45,5 9 37,5 
Leve 9 69,2 6 54,5 15 62,5 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
       
•••• Disgeusia       
Sim 3 23,1 3 27,3 6 25,0 
Não 10 76,9 8 72,7 18 75,0 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
       
•••• Candidose       
Sim 5 38,5 4 36,4 9 37,5 
Não 8 61,5 7 63,6 15 62,5 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
       
•••• Trismo       
Sim - - 1 9,1 1 4,2 
Não 13 100,0 10 90,9 23 95,8 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
       
•••• Carie de radiação       
Sim - - 1 9,1 1 4,2 
Não 13 100,0 10 90,9 23 95,8 
TOTAL 13 100,0 11 100,0 24 100,0 
     Fonte: Pesquisa 

 



 

 

  

Fotografia 15 – Mucosite grau 3  
associada a infecção herpética. 

Fotografia 16 – Trismo em paciente 
que havia terminado a radioterapia. 

  

Fotografia 17 – Mucosite grau 3 em 
lábio inferior. 

Fotografia 18 – Mucosite grau 2 em 
lábio inferior. 

  

Fotografia 19 – Candidose 
pseudomembranosa em gengiva e 
mucosite grau 3. 

Fotografia 20 –  Melhora do quadro 
após uso de antifúngico sistêmico e 
bochechos com chá de camomila. 

 



 

 

5.3 FLUXO SALIVAR ESTIMULADO E CONCENTRAÇÃO DE EGF  

 

 

 A distribuição da velocidade do fluxo salivar estimulado e concentração 

de EGF na saliva dos pacientes do grupo controle e experimental pode ser 

vista na Tabela 4. 

A média de fluxo salivar estimulado em todos os grupos estudados pode 

ser vista na Tabela 5, onde se constata a diminuição do fluxo nos pacientes 

que estão sendo ou foram expostos à radioterapia em região de cabeça e 

pescoço, bem como, um fluxo aumentado nos pacientes que ainda iam fazer 

radioterapia, em relação ao grupo controle. Entretanto, não houve diferença 

significativa quanto as medidas de fluxo salivar entre os grupos segundo o 

teste F – ANOVA (p=0,064) 

O grupo 2 (pacientes oncológicos) apresentou média de EGF salivar 

superior ao do grupo controle (pacientes sadios), sendo respectivamente 

1816,63 e 1624,08 pg/ml. 

Também se observa uma alta concentração de EGF na saliva dos 

pacientes que possuíam diagnóstico anátomo-patológico de neoplasia maligna 

em região de cabeça e pescoço e haviam sido submetidos recentemente a 

preparo de boca (Grupo 3), que poderia incluir exodontias, raspagem e 

alisamento corono-radicular e tratamento restaurador, dependendo de suas 

necessidades.  

Na mesma tabela, nota-se que os níveis de EGF diminuíram a medida 

que os pacientes foram expostos a radioterapia e apresentaram um discreto 

aumento após o término da terapia. No entanto, não houve diferença 



 

 

significativa quanto às concentrações de EGF entre os grupos segundo o teste 

F – ANOVA (p=0,686). 

Também não houve diferença quando comparado grupo controle e 

experimental em função do fluxo salivar (p=0,954) e EGF (p=0,952), segundo o 

teste t-Student.  

Por meio da correlação de Pearson observou-se correlação positiva 

fraca entre as medidas de fluxo salivar e as concentrações de EGF no G4 

(r=0,232) e G5 (r=-0,373). Não se observou associação significatica entre as 

medidas de fluxo salivar e as concentrações de EGF nos pacientes dos grupos 

4 (p=0,046) e 5 (p=0,258). 

Ainda é possível afirmar, através do teste t-Student que os níveis de 

EGF, no grupo experimental, não foram influenciados pelo hábito do tabagismo 

(p=0,760), etilismo (p=0,792) ou pelo estado de saúde geral do paciente 

(p=0,213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Distribuição do fluxo salivar estimulado e concentração de EGF na saliva dos pacientes do grupo controle e 
experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

Fluxo= Fluxo salivar estimulado em ml/min. 

EGF= Concentração do fator de crescimento epidérmico na saliva em pg/ml      

Grupo 1- Grupo 2- Mom. Grupo 3- Antes Grupo 4- Dur. Grupo 5- Pós 
Fluxo EGF Fluxo EGF Fluxo EGF Fluxo EGF Fluxo EGF 

1,16 1513,54 2,3 1331,77 1,2 1716,49 0,1 750,51 0,4 1689,82 
1,4 1612,67 1,2 2336,83 0,34 3807,31 0,24 1185,31 3,5 936,67 

1,0 2094,41 2,58 646,55 1,1 2639,98 1,8 727,26 0,4 3809,36 

1,3 1793,99 1,88 895,68 3,8 873,92 0,3 1796,36 0,02 1600,64 

1,86 612,98 0,8 2540,8 4,54 864,5 0,42 566,92 0,8 435,35 

0,64 2929,09 1,48 1106,02 0,5 3445,29 2 1595,91 1,4 1192,48 

0,9 1226,15 0,9 3657,91 1,9 682,26 0,9 1905,1 0,36 1627,86 

1,44 1289,17 0,84 2678,57 0,9 959,98 0,28 1415,57 1,8 733,66 

1,7 1544,72 1,5 686,85 0,4 3458,36 0,4 683,55 0,8 727,18 

  0,48 3112,69 1,86 1640,36 0,3 859,52 0,6 2304,05 

  2,6 991,69 2,2 871,64 1,3 835,74 0,84 1547,18 

  2,1 2657,52   0,8 1999,35   

  1,9 973,3   1,2 4072,13   

          



 

 

Tabela 5 – Medidas de tendência central, desvio padrão, valores mínimo e máximo de fluxo salivar e EGF na amostra. 

  Grupo 
Variáveis Estatísticas Controle Momento diagnóstico Antes da terapia Durante terapia Após terapia 
       
       
•••• Fluxo salivar N° observações 9 13 11 13 11 
(em ml/min) Média 1,27 1,58 1,70 0,77 0,99 
 Mediana 1,30 1,50 1,20 0,42 0,80 
 Desvio padrão 0,39 0,71 1,38 0,63 0,97 
 Mínimo 0,64 0,48 0,34 0,10 0,02 
 Máximo 1,86 2,60 4,54 2,00 3,50 
       
•••• Concentração N° observações 9 13 11 13 11 
de EGF(pg/ml) Média 1624,08 1816,63 1905,47 1414,87 1457,12 
 Mediana 1544,72 1331,77 1640,37 1185,31 1192,49 
 Desvio padrão 638,81 1038,45 1210,44 943,66 945,43 
 Mínimo 612,98 646,56 682,27 566,93 435,35 
 Máximo 2929,10 3657,91 3807,31 4072,14 3809,36 
       

Fonte: Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As distribuições das médias de fluxo salivar e de EGF nos grupos 

estudados podem ser melhor visualizadas nos Gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos valores médios de fluxo salivar segundo os 

grupos estudados. João Pessoa. 2008. 

Grupos: G1 = Controle; G2 = Momento do diagnóstico; G3 = Antes da terapia;  G4 = Durante a 

terapia; G5 = Após a   terapia.   
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Gráfico 2 – Distribuição dos valores médios de EGF segundo os grupos 

estudados. João Pessoa. 2008. 

 



 

 

A Tabela 6 aponta as medidas de tendência central, desvio padrão, 

valores mínimo e máximo de fluxo salivar e de EGF quando da ocorrência de 

mucosite, mostrando que houve associação significativa entre o baixo fluxo 

salivar e a presença dessa complicação (p< 0,001), o que não se repetiu 

quando associado o fluxo ao desenvolvimento da mucosite (p=0,337), segundo 

o t-Student. 

 

Tabela 6 – Medidas de tendência central, desvio padrão, valores mínimo e 

máximo de fluxo salivar e EGF X ocorrência de mucosite. 

  Mucosite  
Variável Estatística Sim Não Valor de p 
     
     
• Fluxo salivar      

(ml/min.) Média 0,35 1,41 p(1) < 0,001* 
 Mediana 0,40 1,20  
 Desvio 

padrão 
0,25 0,99  

 Mínimo 0,02 0,24  
 Máximo 0,80 4,54  
     
• EGF (pg/ml)     

 Média 1298,17 1705,14 p(2) = 0,337 
 Mediana 1600,64 1192,49  

 Desvio 
padrão 

605,14 1075,12  

 Mínimo 566,93 435,35  
 Máximo 1999,36 4072,14  
     

Fonte: Pesquisa 
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias desiguais. 
(2): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 

 

 

 

 



 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

Estima-se que dois terços dos pacientes com tumores em região de 

cabeça e pescoço recebem, em alguma fase de sua doença, tratamento com 

radiações, seja como tratamento exclusivo ou associado à cirurgia e/ou 

quimioterapia (RAMOS et al., 2005). A terapia mais aplicada aos nossos 

pacientes foi a radioterapia exclusiva (Gráfico 5), corroborando com os 

resultados de Angelo (2007) e Paiva (2005). No entanto, Gomes (2006) 

verificou maior número de associação entre radioterapia externa e cirurgia. 

Com relação as complicações orais, as mesmas foram apresentadas por 

75% dos pacientes, havendo predomínio da xerostomia, seguida de candidose 

pseudomembranosa e mucosite (Tabela 4). Vários estudos clínicos corroboram 

com esses resultados, pois encontraram diminuição significante de fluxo salivar 

estimulado e não-estimulado após terapia com radiação (ALMEIDA et al., 2004; 

BONAN et al., 2003; MATOS et al., 1994/1995; PONTES, POLIZELLO, 

SPADARO, 2004) o que está diretamente ligado à sensação de boca seca ou 

xerostomia referida pelos pacientes.  

Nesse sentido, Rovirosa et al. (2005) citam que a xerostomia 

radioinduzida afeta praticamente a totalidade dos pacientes submetidos à 

radioterapia para tumores em cabeça e pescoço. Da mesma forma, em um 

estudo retrospectivo de 849 pacientes submetidos só a radioterapia para 

carcinoma de orofaringe, Yeh et al. (2005) observaram que a alteração mais 

freqüente foi a xerostomia, acometendo 87,7% da amostra. 



 

 

Em avaliação clínico-citológica da mucosa bucal de portadores de 

câncer de cabeça e pescoço submetidos à radioterapia, Diniz (1999) observou 

que a mucosite e as alterações do fluxo salivar foram as mais prevalentes e 

que estas aumentaram quantitativa e qualitativamente com a dose, duração do 

tratamento, radiossensibilidade, condições físicas e psicológicas do paciente.  

Em um estudo visando à identificação de possíveis complicações orais 

em pacientes portadores de câncer de boca, Almeida et al. (2004) verificaram 

média de fluxo salivar não estimulado bem mais baixa para os pacientes 

irradiados (0,2 ml/min.) em relação aos não irradiados (1,4 ml/min.). 

Em uma outra pesquisa, analisando o fluxo salivar de 15 pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço, submetidos à radioterapia, observou-se que 

houve uma diminuição progressiva do fluxo salivar durante o período de 

avaliação (antes, durante e após a terapia). A xerostomia foi encontrada em 

60% dos casos avaliados (MATOS et al., 1994/1995). Em estudo similar, 

Bonan et al. (2003) também verificaram diminuição progressiva da saliva nos 

mesmos períodos. 

Avaliando o fluxo salivar não estimulado antes e após a radioterapia por 

hiperfracionamento, Guebur et al. (2004) verificaram redução de saliva em 

91,7% dos pacientes, com uma porcentagem de perda de fluxo salivar total de 

62,9%, registrada na segunda coleta, concluindo que o hiperfracionamento 

ocasiona xerostomia bastante acentuada quando as glândulas salivares 

maiores encontram-se presentes no campo irradiado. 

Estudando o comportamento do fluxo e pH salivar em pacientes 

submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço, Lima et al. (2004) 

verificaram que, ao receberem a dose de 1500cGy, o fluxo salivar total 



 

 

estimulado dos indivíduos diminuiu para 0,46 ml/min, correspondendo a uma 

redução de 50%, já que os valores iniciais foram de 0,92 ml/min. Neste 

momento, os pacientes já se queixavam de xerostomia e de disgeusia. 

Clinicamente, observou-se saliva espessa. Ao final do tratamento, a média 

observada foi de 0,33 ml/min.  

Ainda nesse sentido, ao investigar aspectos clínicos e algumas 

propriedades bioquímicas salivares de 21 pacientes, antes e após tratamento 

radioterápico para tratamento de câncer de cabeça e pescoço em comparação 

a um grupo controle, Pontes, Polizello e Spadaro (2004) constataram, no grupo 

experimental, redução, estatisticamente significativa, para o fluxo salivar e para 

a capacidade tamponante. 

Não diferentemente dos estudos anteriormente citados, pudemos 

constatar (Tabela 6 e Gráfico 5) a diminuição da média do fluxo estimulado nos 

pacientes que estavam sendo (0,77 ml/min.) ou que foram expostos (0,99 

ml/min.) à radioterapia em região de cabeça e pescoço em relação ao valor 

apresentado antes da terapia (1,70 ml/min.). 

 Também verificamos um fluxo aumentado nos pacientes que ainda iam 

fazer radioterapia, em relação ao grupo controle, ou seja, um fluxo maior nos 

pacientes que possuíam tumores, quando comparados aos sadios (Tabela 6 e 

Gráfico 5). Para Balicki, Grabowska e Citko (2005), o volume aumentado de 

saliva estimulada e não-estimulada em pacientes com tumores, mas que ainda 

não foram submetidos à terapia, sugerem que a neoplasia age como um 

estímulo mecânico para a secreção salivar. 

A mucosite foi à terceira alteração mais observada (Tabela 4), o que é 

preocupante por se tratar de uma complicação comumente dose-limitante em 



 

 

pacientes que se encontram recebendo quimioterapia e irradiação local para 

tumores em cabeça e pescoço, resultando em severas conseqüências em 

termos de resposta do tumor ao tratamento, observando-se diminuição do 

controle local e taxas de sobrevida dos pacientes (BARASCH; CARL, 1995; 

EPSTEIN; KLASSER, 2006; PARULEKAR et al., 1998; PETERSON, 2006, 

PETERSON, 2003; PETERSON, 1999; REDDING, 2005; SANDOVAL et al., 

2003; SAVARESE et al., 2003; SKALADOWSKI et al. 1994; SONIS, 1998; 

WANG et al., 1996). A necessidade de interrupção do tratamento deve-se à 

debilidade sistêmica decorrente da severidade dos sinais e sintomas dessa 

complicação (FRANCESCHINI; JUNG; AMANTE, 2003).  

O uso de fatores de crescimento, hormônios e interleucinas é uma área 

promissora no sentido de atuar no metabolismo epitelial, reduzindo a 

susceptibilidade da mucosa oral a mucosite (DUNCAM; GRANT, 2003). 

Ao estudar o efeito de um bochecho com EGF na cicatrização e 

recorrência de ulcerações na mucosa de pacientes submetidos à quimioterapia, 

Girdler et al. (1995) verificaram que a solução não acelerou a cicatrização das 

úlceras, mas que teve o potencial de proteger o epitélio oral de citotoxicidade 

aguda. Kang et al. (2008) também sugerem que o rhEGF tem o potencial de 

reduzir a mucosite oral em ratos. No entanto, a dose ideal, número e forma de 

administração requerem mais estudos. 

Lee et al. (2007), ao testar a eficácia da administração de rhEGF contra 

mucosite oral radioinduzida em ratos, observaram maior ingestão de alimentos 

e menores alterações histológicas em relação ao grupo controle. Além disso, 

sugerem que a administração desse fator de crescimento reduziu a ocorrência 

da mucosite oral em ratos. 



 

 

Quanto às concentrações de EGF, houve diminuição quando realizada a 

radioterapia em comparação aos níveis encontrados antes da mesma (Tabela 

6 e Gráfico 7). Essa diminuição foi concomitante a redução do fluxo salivar. 

Com o término da terapia, ocorreu leve aumento do fluxo e das concentrações 

do fator estudado. No entanto, essa redução não foi estatisticamente 

significativa como exposto previamente nos resultados. 

O grupo 2 (no momento do diagnóstico), porém antes do preparo de 

boca, apresentou elevados níveis de EGF em relação ao grupo controle 

(Tabela 6 e Gráfico 7). Segundo Christensen et al. (1996), alterações nos 

níveis de EGF são de grande interesse no processo de regeneração da 

mucosa, pois, ao analisar amostras de saliva estimulada coletadas de 20 

indivíduos saudáveis e de 20 antes e durante a radioterapia, verificaram 

significativa redução na concentração do EGF na saliva com o passar do 

tempo. Também puderam observar que a sua concentração na saliva antes da 

terapia foi significativamente maior nos pacientes oncológicos do que no grupo 

controle, sugerindo que os tumores induzem o aumento na secreção do fator, 

que diminui no decorrer do tratamento.  

Também se observa uma alta concentração de EGF na saliva dos 

pacientes que possuíam diagnóstico anátomo-patológico de neoplasia maligna 

em região de cabeça e pescoço e haviam sido submetidos recentemente a 

preparo de boca que incluiu, principalmente, exodontias (Tabela 6). Sugere-se 

que esse aumento deva ser causado por processos biológicos onde há 

requisição do EGF para participar do processo de cicatrização, evidenciando-

se assim o seu papel na regeneração da mucosa.  



 

 

Complementando nossa linha de raciocínio, ao realizar um estudo com 

objetivo diferente do nosso, mas com o mesmo perfil de paciente, Balicki, 

Grabowska e Citko (2005) verificaram aumento dos níveis de EGF após 

cirurgia para remoção de CEC em cavidade oral, em relação ao momento pré-

terapia.  

Quanto ao fluxo salivar em pacientes com mucosite, verificou-se que o 

desenvolvimento dessa complicação esteve associado a diminuição do fluxo 

salivar (p<0,001), conforme demonstra a Tabela 7. Esse achado também foi 

observado por Epstein et al (2000). 

Relacionando a concentração de EGF quando da ocorrência de 

mucosite (Tabela 7), verificou-se que na presença de mucosite, a média de 

EGF (1298,17 pg/ml) foi menor do que nos pacientes que não desenvolveram 

essa complicação (1705,14 pg/ml). 

Ao avaliar a relação entre o EGF e a severidade da mucosite oral em 17 

pacientes com carcinomas em cabeça e pescoço durante a radioterapia, 

Epstein et al. (2000) verificaram que a mucosite oral ocorreu em 94% dos 

pacientes, e que os fluxos salivares totais estimulados e não-estimulados 

tiveram uma redução durante a terapia em relação ao pré-tratamento. Além 

disso, foi observada uma correlação significativa entre altos níveis de EGF e 

escores mais brandos de mucosite, que demonstrou menor grau de eritema e 

ulceração. Concluíram que a mucosite radioinduzida parece sofrer alterações 

conforme o volume salivar e o nível de EGF, e que o mesmo deve estar 

relacionado com o desenvolvimento e cicatrização de danos na mucosa 

irradiada. 



 

 

Dumbrigue et al. (2000), ao realizar estudo semelhante, verificaram que 

não houve diferença significativa entre o volume do EGF na saliva entre os 

pacientes com tumores em cabeça e pescoço (antes da terapia) e o grupo 

controle de pacientes sadios. No entanto, a concentração do EGF diminuiu com 

a radioterapia. Houve uma forte correlação entre a diminuição dos valores de 

EGF e o desenvolvimento de mucosites mais severas. Os autores puderam 

concluir que essa correlação sugere a possibilidade do envolvimento desse 

fator de crescimento na quebra de integridade na mucosa induzida pela 

radiação. 

Finalizando nossa discussão, é importante ressaltar que para a 

elaboração deste estudo, partimos de alguns pressupostos listados a seguir: a) 

que com a radioterapia haveria diminuição do fluxo salivar; b) que havendo 

essa diminuição, talvez a secreção do EGF fosse alterada para menos; c) que 

a diminuição dos níveis de EGF estaria relacionada ao desenvolvimento e 

aumento de severidade das lesões de mucosite. Clinicamente e 

numericamente visualizamos esses acontecimentos, alguns com grande 

evidência e, outros, discretamente. No entanto, nenhuma associação foi 

estatisticamente significativa, a não ser entre a diminuição do fluxo salivar e a 

mucosite oral. 

Sugerimos a necessidade de novos estudos semelhantes a esse, com 

maior número amostral, bem como com acompanhamento do mesmo paciente 

desde o momento do diagnóstico até o término da terapia (longitudinal) para 

que tenhamos resultados mais contundentes que possam ser extrapolados 

para a população de pacientes com tumores malignos em região de cabeça e 

pescoço e para que se possam desenvolver, a partir daí, protocolos de 



 

 

cuidados orais mais específicos, bem como, novas terapêuticas envolvendo o 

fator de crescimento epidérmico na cicatrização e reparo de lesões orais 

provenientes da terapia antineoplásica, melhorando a qualidade de vida do 

paciente oncológico, que é o objetivo principal dos profissionais que lidam com 

Oncologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos e analisados no presente estudo, 

podemos concluir que: 

- Clinicamente, houve redução significativa no fluxo salivar estimulado 

nos pacientes submetidos à radioterapia; 

- Numericamente, ocorreu diminuição dos níveis de EGF nos pacientes 

em radioterapia, quando comparados ao grupo controle e aos que ainda não 

haviam sido submetidos a nenhum esquema terapêutico;  

- Pôde-se observar que os níveis de EGF diminuíram proporcionalmente 

a redução do fluxo salivar;  

- A mucosite oral esteve associada a redução do fluxo salivar; 

- Não houve correlação estatisticamente significativa entre as 

concentrações de EGF e o desenvolvimento da mucosite oral; 

- Os níveis de EGF na saliva não foram influenciados pelos hábitos de 

etilismo, tabagismo, ou ainda, pelo estado de saúde geral do paciente. 
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Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: Concentração do EGF na saliva de pacientes com tumores em cabeça e pescoço e 
sua relação com a mucosite oral. 

 
Responsável pela pesquisa: Monique Danyelle Emiliano Batista Paiva 

Orientador: Prof. Dr. Lino João da Costa 

Local do estudo: Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa - PB 
 
1. Esta pesquisa tem o objetivo de: 
Verificar a concentração salivar do fator de crescimento epidérmico e sua relação com a mucosite oral em 
pacientes com tumores em cabeça e pescoço do Hospital Napoleão Laureano – PB. 
 
 
2. Duração da pesquisa: 

Estima-se que a presente pesquisa seja concluída em 14 meses. 

 

3. Descrição do estudo: 

Serão realizados exame clínico e coleta de saliva. Poderá ser necessária a obtenção de  fotografias das 
regiões de cabeça e pescoço dos pacientes para registro de possíveis alterações. 

 

4. Benefícios esperados 
Espera-se que após a realização desse estudo seja possível a criação e aplicação de protocolos de cuidados 
orais especiais, melhorando a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. 
 
5. O responsável pela pesquisa estará à disposição para responder e esclarecer qualquer dúvida que eu tenha 
em relação aos procedimentos, riscos, benefícios ou outros assuntos relacionados com a pesquisa e o exame 
clínico que em mim será realizado; 
 
6. Não há qualquer risco ou desconforto relacionados aos procedimentos a serem executados nesta pesquisa; 
 
7. As informações relacionadas com a minha privacidade se manterão em caráter confidencial; 
 

8. Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha vontade em participar 
do mesmo. 

 

Eu,_________________________________________________, portador de RG__________, declaro ter 
conhecimento dos itens relacionados acima e aceito participar voluntariamente do presente estudo, podendo 
retirar o meu consentimento, sem prejuízo, a qualquer hora. 

 

                                         João Pessoa, _____ de ________________de _________ 

 
__________________________________________________ 
                                       Voluntário 
 

                                                                                                  Voluntário 
______________________________________________ 
                          Responsável pelo projeto 

 
 

__________________________________________________ 
                                     Testemunha 

 
 



 

 

Apêndice 2 - Ficha clínica 

                                                                                                            
 
Dados do paciente    Grupo 1 (   )  Grupo 2 (   ) Grupo 3 (   ) Grupo 4 (   ) Grupo 5(   ) 
 
1.Nome:______________________________________________2. Nº prontuário:__________ 
3.Endereço:__________________________________________________________________ 
4.Telefone:________________5.Idade:___________6.Naturalidade:_____________________ 
7.Gênero:  F (   ) M (   )      8.Cor: Branco (   ) Não-branco (   )   9. Ocupação:______________ 
10.Hábitos:  
10.1 etilista (   ) Tipo:______________ Freqüência:_______________Duração:____________ 
Em caso de abandono do hábito, há quanto tempo:_______________ 
Continua o hábito durante o tratamento:       S (   ) N  (   ) 
10.2 tabagista (   )Tipo:_____________ Freqüência:_______________Duração:____________ 
Em caso de abandono do hábito, há quanto tempo:_______________ 
Continua o hábito durante o tratamento:       S (   )  N  (   ) 
10.3 outro hábito:______________________________________________________________ 
11.Comorbidade:S(   ) N  (   )  Qual?_______________________________________________ 
12. Uso de medicação:  S (   )   N (   ) Qual?_________________________________________ 
 
Dados da neoplasia e da terapia 
 

13.Diagnóstico anatomopatológico:_______________________________________ 
14.Localização:______________________15.Estadiamento:___________________ 
16. Intervenção odontológica prévia:      Sim (   )   Não (   )   Não foi submetido (   )  
Qual: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
17. Tipo de terapia a ser submetido:      
17.1 Cirurgia (   )      Descrição :__________________________________________________                         
17.2 Radioterapia externa (   )      Aparelho              AL (   )       Cobalto (   )         
                   Fracionamento: ________________________ 
     Distribuição:   ___________________________ 
                 

Estado geral de saúde 

18.Gradação ECOG PS:   
18.1 no momento do diagnóstico:  Grau 1  (   )    Grau 2 (   )   Grau 3 (   ) 
18.2 antes da radioterapia: Grau 1  (   )    Grau 2 (   )   Grau 3 (   ) 
18.3 durante a RxT: Grau 1  (   )    Grau 2 (   )   Grau 3 (   ) 
18.4 após a radioterapia: Grau 1  (   )    Grau 2 (   )   Grau 3 (   ) 
 

19. Exame intrabucal e queixas atuais 

19.1 No momento do diagnóstico: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

19.2 Antes da radioterapia: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
19.3 Durante a radioterapia:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
19.4 Após a radioterapia:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

20. Velocidade do Fluxo Salivar -Saliva total estimulada  

20.1 No momento do diagnóstico VFS________(mililitros/minuto) 
20.2 Antes da radioterapia VFS________(mililitros/minuto) 
20.3 Durante a radioterapia VFS_________ (mililitros/minuto) 
20.4 Após a radioterapia VFS________(mililitros/minuto) 
 
21. Concentração de EGF – fator de crescimento epidérmico 
21.1 No momento do diagnóstico ______________pg/ml 
21.2 Antes da radioterapia ______________pg/ml 
21.3 Durante a radioterapia ______________pg/ml 
21.4 Após a radioterapia ______________pg/ml 
 
22. Avaliação de mucosite oral  (WHO) Sim (   ) Não (   ) 
22.1 Durante a radioterapia – a partir de 2000cGY 
(   ) 0 - sem evidência 
(   ) 1 - eritema, lesões assintomáticas 
(   ) 2 - eritema, úlceras, pode ingerir sólido 
(   ) 3 - eritema, úlceras, pode ingerir líquido 
(   ) 4 – úlceras confluentes, alimentação não é possível 
22.2 Após a radioterapia – a partir de 2000cGY 
(   ) 0 - sem evidência 
(   ) 1 - eritema, lesões assintomáticas 
(   ) 2 - eritema, úlceras, pode ingerir sólido 
(   ) 3 - eritema, úlceras, pode ingerir líquido 
(   ) 4 – úlceras confluentes, alimentação não é possível 
 

23. Outras complicações 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


