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Prefácio
Queridos colegas,

Tenho o prazer de anunciar o Workshop sobre Prevenção do Oral na Romênia em março
de 2019.
Este evento foi organizado sob as melhores circunstâncias e com a participação de
renomados profissionais da área odontológica, incluindo Dr. Patrick Hescot, expresidente do FDI e especialista da OMS, é outra evidência da crescente importância da
educação médica continuada em Odontologia.
Os dentistas desempenham um papel importante no campo da saúde pública, uma vez
que devem lidar não apenas com condições estritamente dentárias (por exemplo, cárie
ou doença periodontal), mas também se espera que hoje em dia atuem como
profissionais da atenção primária em prevenção e diagnóstico oncológico.
O paciente muitas vezes não tem consciência dos primeiros sintomas do câncer oral e,
durante um exame odontológico de rotina, o dentista é aquele que pode tomar
conhecimento dos primeiros sintomas e fornecer orientação adequada ao paciente. A
tarefa do dentista não se limita a reconhecer sinais do câncer, mas também várias outras
doenças sistêmicas que podem ser visíveis na boca.
Um dentista também deve estar preparado para ensinar ao paciente sobre os fatores de
risco comumente reconhecidos como carcinogênicos, encorajando-o a parar de fumar,
promovendo uma dieta e estilo de vida saudáveis. Não sem uma boa razão, a Federação
Mundial de Odontologia da FDI e a Organização Mundial da Saúde da OMS geralmente
enfatizam que:
Ajudar os pacientes a parar de fumar pode ser o serviço mais importante que os dentistas
podem oferecer para a saúde geral e oral de seus pacientes.
Desejo aos organizadores um evento de sucesso e a todos os participantes uma
experiência de aprendizagem agradável e produtiva que sirva aos melhores interesses
de nossos pacientes.
Atenciosamente,

Dra Anna Lella
Presidente da ERO
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Prefácio da Edição em Português
Prezados colegas,

A Associação Brasileira de Cirurgiões-dentistas (ABCD) sente-se honrada em publicar
a obra Prevenção do Câncer Oral, no Brasil e para todos os países de língua portuguesa.
Lançada pela European Regional Organization (ERO), trata-se de um trabalho feito com
a participação de autores de diversas partes do mundo, especialistas que compartilham
sua expertise sobre o tema e que abrange tanto a Medicina como a Odontologia, sob a
visão da Saúde Bucal integrada à Saúde, como deve ser.
O livro Prevenção do Câncer Oral destaca o papel do cirurgião-dentista como
protagonista na prevenção desta doença dentro do sistema de saúde e da sociedade,
orientando o paciente a bons hábitos de saúde que se refletem na saúde bucal. Há
também ilustrações de diagnóstico precoce de câncer oral.
A ABCD abraça esta causa preventiva desde sua fundação, promovendo ações de alerta
ao câncer oral nas ruas, com cirurgiões-dentistas examinando a população em
odontovans, para o diagnóstico precoce e conscientização sobre os malefícios do tabaco
e da bebida.
Até agora foram realizadas 100 ações, 26 mil pessoas atendidas e encaminhas quase 2
mil delas com lesões cancerígenas para diagnóstico aprofundado e tratamento em
hospitais associados à ação. Na campanha - Sorria para a Vida - a ABCD reforça a
importância da Saúde Bucal para salvar vidas e sua relação com a saúde integral frente
à sociedade, ao poder público e aos parceiros, imprescindíveis neste trabalho.
No Brasil somos mais de 325 mil cirurgiões-dentistas. Acreditamos que junto às demais
entidades do setor podemos fazer diferença neste âmbito de prevenção. Mais da metade
da população mundial – 3,5 bilhões de pessoas – não tem acesso a atendimento de
saúde bucal e todo esforço compensa.

Boa leitura a todos.

Dr. Silvio Cecchetto
Presidente da ABCD
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Prefácio do Comitê Organizador
Atualmente, apesar dos avanços na prevenção, as lesões de câncer oral (lábios, língua,
gengiva, mucosa bucal, assoalho da boca, palato mole e duro) e de orofaringe ainda são
epidêmicos na Europa, especialmente nas regiões Central e Oriental.
Este livro foi publicado com a intenção de atingir uma gama de profissionais de saúde em
toda a Europa e para atender a várias necessidades de conhecimento aprofundado sobre
epidemiologia, prevenção ou no rastreamento das lesões de câncer oral.
Considerando que o diagnóstico da maioria dos cânceres orais é realizado em estágios
avançados, este livro destaca os cirurgiões-dentistas como um dos prestadores de serviço
mais importantes dentro do sistema de saúde, sendo capazes de realizar a detecção precoce
da lesão e interferir na sobrevida do paciente.
Várias medidas preventivas são apresentadas, incluindo a educação dos pacientes sobre os
fatores de alto risco e fatores comportamentais, protocolos para detecção precoce, bem como
estratégias de gestão interdisciplinar para pacientes com suspeita de lesões ou aqueles
diagnosticados com câncer oral.
O texto também está ricamente documentado com várias fotografias que promovem um
diagnóstico precoce do câncer oral.
Finalmente, o objetivo do livro é ajudar os dentistas a aplicar as estratégias preventivas
primária, secundária ou terciária no câncer oral.
Como resultado de um número de especialistas dedicados no campo da Odontologia
Bucomaxilofacial, este livro visa tornar as informações pertinentes prontamente disponíveis
para os profissionais de Odontologia e Cirurgia.

Comitê Organizador

Jean-Christophe Fricain
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Patrick Hescot

Norina Forna
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1. CÂNCER ORAL
1.1. Definição
O termo “câncer de cabeça e pescoço” engloba um grande número de neoplasias com
diversas origens, provenientes de diversas regiões anatômicas próximas. Os cânceres orais
surgem das estruturas do trato aerodigestivo superior, principalmente a cavidade oral e as
estruturas adjacentes, enquanto os cânceres de cabeça e pescoço também podem incluir a
faringe, as regiões tonsilares, a laringe e os seios paranasais. Ocasionalmente, tumores das
glândulas salivares, tireóide, tecidos moles, ossos e cânceres de pele também estão
incluídos. Embora, em muitas publicações, os cânceres de cabeça e pescoço sejam
discutidos juntos, atualmente é evidente que esses tumores de mucosa, representados
principalmente por carcinomas, compreendem várias doenças e, portanto, devem ser
considerados separadamente, devido a diferenças na localização, etiologia, prognóstico e
manejo (1). Isso tornou a avaliação de dados entre as publicações muito desafiadora, uma
vez que as definições de áreas anatômicas incluídas/ excluídas dos estudos variam
consideravelmente e obscureceram a compreensão geral da incidência e do prognóstico.
A cavidade oral e a orofaringe têm sido historicamente consideradas como um único
compartimento anatômico da cabeça e pescoço (1). Juntos, ambos constituem uma única
câmara contínua revestida por um epitélio escamoso estratificado ininterrupto. No entanto,
eles são diferentes em muitos aspectos essenciais. O mais importante é a localização e
atribuição de tecido tonsilar, ex. amígdalas linguais e palatinas para a orofaringe, e sua
ausência de inclusão na cavidade oral (1). Essas distinções entre o carcinoma de células
escamosas da cavidade oral e da orofaringe são referidas na quarta edição da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que classifica os tumores de cabeça e pescoço (2), e na 8ª edição
do Manual de Preparação do American Joint Committee on Cancer (AJCC) (3) (4).
A cavidade oral se estende desde o vermelhão dos lábios até as papilas circunvaladas da
língua, inferiormente, e a junção do palato duro e mole, superiormente. O câncer da cavidade
oral inclui o câncer da mucosa labial, do assoalho da boca, dos dois terços anteriores da
língua (isto é, parte oral), da mucosa jugal, da gengiva superior e inferior, do palato duro e do
trígono retromolar (5) (6). Em ordem decrescente de frequência dentro da cavidade oral, o
lábio inferior, a língua oral e o assoalho da boca são os principais sítios de localização do
tumor primário em mais de 75% dos pacientes com carcinoma de células escamosas oral
(CCEO) (7).
A orofaringe é a parte da faringe que se encontra posterior à cavidade oral, entre a nasofaringe
e a hipofaringe. A orofaringe contém a base (terço posterior) da língua, as tonsilas palatinas,
o palato mole e a mucosa da orofaringe (7).
Mais de 90% dos cânceres orais têm origem epitelial e são denominados de carcinomas de
células escamosas orais CCEOs (8), sendo este o carcinoma mais comum de cabeça e
pescoço (9). Outros tipos histopatológicos incluem carcinomas verrucosos, com crescimento
lento, neoplasias benignas e malignas em glândula salivar com vários subtipos, linfomas e
melanomas da boca e lábios (10).
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1.2. Epidemiologia
O câncer oral representa a 11ª forma mais comum de câncer em todo o mundo, embora
exista uma grande diferença em relação às taxas de incidência e mortalidade por câncer oral
pelo mundo (11). Cânceres da cavidade oral foram muito comuns no centro-sul da Ásia,
especialmente na Índia (associado ao uso de tabaco sem fumaça, bidi e sachê de betel) (12).
Dados recentes disponíveis da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da
Organização Mundial de Saúde (WHO IARC) para 2012 relataram 202.000 casos de câncer
na cavidade oral e 100.500 casos de câncer de orofaringe diagnosticados por ano. A
estimativa global padronizada por idade em 2012 de câncer de cavidade oral foi de 2,7 por
100.000 habitantes, com a maior proporção (48,7%) diagnosticada no centro-sul da Ásia e
prevalência maior em homens do que mulheres (razão de M: F 2: 1) (12). Enquanto a
incidência de câncer de orofaringe está aumentando rapidamente, especialmente em países
de alta renda e especialmente nos Estados Unidos, as taxas de incidência de câncer oral
permanecem estáveis ou diminuem em homens em todo o mundo e aumentam ligeiramente
em mulheres (5) (13).
Em relação à Europa, em 2012, a incidência padronizada por idade e por 100.000 habitantes
do câncer em cavidade oral foi de 7,5 no sexo masculino e 2,5 no feminino. Em comparação
com os valores globais (5,5 nos homens e 2,5 nas mulheres), a incidência padronizada por
idade é semelhante para as mulheres, mas é significativamente maior para os homens (12).
As taxas de incidência são mais elevadas no leste europeu em comparação com a parte norte,
sul e oeste da Europa, com as maiores taxas de incidência na Hungria, Eslováquia e Eslovênia
(14).
Variações de dados epidemiológicos entre diferentes áreas européias podem ser explicadas
pela prevalência de fatores de risco de câncer (tabagismo, consumo de álcool, hábitos
alimentares), assim como comorbidades, condições de tratamento e acesso a serviços de
saúde públicos e privados.
Novos estudos de epidemiologia são necessários para relacionar dados epidemiológicos com
características específicas de políticas preventivas locais, bem como com peculiaridades
sociais, econômicas e culturais de cada área geográfica européia, visando à prevenção e
redução significativa das taxas de incidência e mortalidade.

1.3 A importância da prevenção no câncer oral e o papel
da equipe odontológica
A redução do consumo dos principais fatores de risco, incluindo tabaco e álcool, é eficaz para
reduzir a incidência de câncer oral (15).
A detecção precoce (lesões < 2 cm e < 5 mm de profundidade de invasão (PI) sem
envolvimento de linfonodos regionais) pode melhorar os resultados do tratamento, aumentar
a sobrevida e proporcionar uma melhor qualidade de vida após o tratamento (16).
O FDI reconhece que a equipe de saúde bucal desempenha um papel essencial na luta contra
o câncer de boca por meio das seguintes ações (17):
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• Educar os pacientes e o público sobre os principais fatores de risco e comportamentos
de alto risco.
• Encorajar todos os pacientes a minimizar sua exposição a fatores de risco que causam
câncer.
• Oferecer aconselhamento específico para parar de fumar, sobre ingestão moderada de
álcool e boa nutrição como parte da rotina de educação e prática de saúde oral.
• Detectar precocemente o câncer oral por meio de um exame completo intra e extraoral
dos tecidos moles e duros.
• Estar atualizado com tecnologias de diagnóstico confiáveis e válidas.
• Estabelecer protocolos de encaminhamento para pacientes com suspeita de lesões ou
aqueles diagnosticados com câncer oral, bem como estratégias eficazes de gestão
interdisciplinar, incluindo a conscientização das redes de apoio psicossocial.
Os dentistas têm, portanto, um papel crítico na luta contra o câncer oral, cumprindo uma tarefa
muito importante entre os três níveis (primário, secundário e terciário) de prevenção.

1.3.1 Prevenção primária
A prevenção primária visa reduzir a incidência da doença e proteger as pessoas saudáveis
de desenvolver o câncer oral. A abordagem preventiva é bastante clara e os dentistas,
juntamente com outros profissionais de saúde do setor primário, têm excelentes
possibilidades de contribuição. A prevenção primária é a melhor abordagem e os profissionais
de saúde oral podem contribuir (18) com:
•

Promover estilos de vida saudáveis (ex. proteção contra a exposição à luz solar, exercício
físico e dieta saudável).

•

Evitar os principais fatores de risco conhecidos, como o tabaco e o álcool.

•

Promover (quando apropriado) a imunização contra agentes infecciosos, como
Papilomavírus humano.

1.3.2. Prevenção secundária
A prevenção secundária se concentra na detecção da doença em um estágio inicial de sua
história natural. Uma ação antecipada levará à cura ou minimização de danos, reduzindo a
mortalidade. A detecção em estágios iniciais oferece não apenas um aumento nas taxas de
sobrevida, mas também uma melhor qualidade de vida pós-intervenção, como consequência
de tratamentos menos agressivos e mutiladores. A prevenção secundária também inclui o
manejo apropriado de distúrbios potencialmente malignos para reduzir a taxa de
transformação maligna.
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1.3.3. Prevenção terciária
O objetivo da prevenção terciária é reduzir a possibilidade de surgimento de um novo câncer
oral e ajudar o paciente a minimizar os efeitos colaterais da terapia oncológica. O câncer oral
e, em especial, seu tratamento podem causar problemas na manutenção diária da saúde oral
e reduzir a qualidade de vida dos sobreviventes.
O objetivo do presente livro é apresentar uma atualização sobre o desempenho dos
profissionais de saúde bucal na prevenção primária, secundária e terciária do câncer oral.

1.4. Pontos Chave
•

O câncer oral representa o 11º tipo mais comum de câncer no mundo e mostra
uma distribuição mundial heterogênea.

•

Na União Europeia, os países da Europa Central e Oriental apresentam as maiores taxas
de incidência e mortalidade.

•

As principais preocupações relacionadas ao câncer oral incluem a taxa crescente entre
mulheres e pacientes jovens.

•

A equipe odontológica pode ter um papel essencial em todos os níveis de prevenção do
câncer oral.
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2. Prevenção primária
2.1. Introdução
A prevenção primária do câncer oral visa prevenir o aparecimento da lesão em indivíduos
saudáveis, reduzindo a exposição a fatores de risco modificáveis e aumentando a resistência do
indivíduo (1,2). Os principais fatores de risco modificáveis são tabagismo e consumo de álcool, que
foram documentados como responsáveis por até 75% dos cânceres orais (1). A prevenção
primária é claramente a abordagem ideal para a prevenção do câncer oral na qual todos os
profissionais de saúde devem estar envolvidos. Além disso, como a prevenção primária do câncer
oral se concentra essencialmente em um estilo de vida saudável, ela tem impactos positivos mais
amplos sobre a saúde (1).
O câncer oral é baseado em alterações genéticas e epigenéticas não letais, em que as células
normais da mucosa oral se transformam em um grupo de células anaplásicas tumorais (3). A
maioria desses erros genéticos é causada por agentes ambientais e adquiridos, como agentes
químicos, físicos ou biológicos, tornando a patogênese do câncer oral uma doença, em grande
parte, auto induzida. De fato, a maioria dos cânceres orais está relacionada ao estilo de vida;
particularmente ao uso de tabaco e consumo excessivo de álcool (1,3,4). Dessa forma, a
prevenção primária mantém a possibilidade de prevenir o câncer oral através da eliminação desses
fatores de risco. A maioria dos cânceres orais é evitável, mas para que isso seja possível, é
fundamental identificar claramente os fatores de risco.
Neste capítulo, discutiremos primeiramente os fatores etiológicos e de risco para câncer oral e, em
seguida, consideraremos os meios de redução de risco.

2.2. Fatores de risco
2.2.1. Tabaco
Mais de 75% dos cânceres orais são atribuídos ao consumo de tabaco (em apresentações
fumadas ou sem fumaça) e ao uso incorreto do álcool que, quando usados em conjunto, produzem
um efeito sinérgico. Consumidores de grande quantidade de álcool e tabaco têm 38 vezes mais
chances de desenvolver câncer oral quando comparados aos não usuários de ambos os produtos
(1). Um estudo epidemiológico de larga escala realizado pelo “The International Head and Neck
Cancer Epidemiology” (INHANCE) que reuniu dados de 25.500 pacientes com câncer de cabeça
e pescoço (ex. câncer da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe) e 37.100 controles
forneceu evidências sobre os principais fatores de risco para o câncer oral. As análises do
INHANCE confirmaram que o uso do tabaco e o consumo de álcool são fatores-chave para o
desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço e forneceram estimativas precisas de risco,
resposta à dose, benefício de parar de fumar e o risco de fumar até mesmo alguns cigarros por dia
(5).
O tabaco, definido como qualquer preparação derivada de folhas pertencentes ao gênero
Nicotiana, é o principal fator de risco para câncer oral no mundo (2,6). Embora a nicotina esteja
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presente em apenas 5% das folhas de tabaco, é a principal substância psicoativa responsável por
efeitos como taquicardia, vasoconstrição e aumento da atenção, por causa da sua ligação aos
receptores nicotínicos de acetilcolina. Esta substância tem um efeito de dependência nos indivíduos
predispostos genética, mental e socialmente (2). O tabaco pode ser consumido de várias formas,
mas a forma fumada (cigarros, charutos ou cachimbo) é a mais encontrada nos países europeus.
Na Índia, o consumo de bidi, tabaco que é envolto manualmente em folhas de tendu e apresenta
maior risco que o consumo de cigarros, é muito popular, não só pela tradição implícita, mas também
pelo preço mais baixo (7). A fumaça do tabaco tem mais de 6000 substâncias químicas e mais de
60 são cancerígenas, incluindo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos como benzopireno e
benzantraceno, nitrosaminas derivadas da nicotina (TSNA), 4-(metilnitrosamin)-1-(3-piridil)-1butanona (NNK) e N-nitrosonornicotina (NNN), aminas aromáticas e aldeídos como formaldeído ou
acetaldeído, e metais adicionais como arsênio ou chumbo (8). Esses agentes carcinogênicos
possuem capacidade primária para promover alterações genéticas, principalmente quando
ativados por mecanismos enzimáticos. Polimorfismos que alteram a função dos genes envolvidos
na ativação ou desintoxicação de carcinógenos do tabaco podem influenciar potencialmente o risco
de um indivíduo desenvolver câncer relacionado ao tabaco (8).
Estima-se que o risco relativo de desenvolver câncer oral para usuários de tabaco seja de 2 a 13
vezes maior do que para não tabagistas. Isso depende da dose, aumentando significativamente
com o aumento do consumo, duração do hábito e início precoce do uso do tabaco, especialmente
quando um indivíduo começa a fumar com menos de 16 anos de idade (9-12). Em uma revisão
sistemática de Gandini et al. (13) a estimativa do risco agrupado é 3,43 vezes maior em fumantes
quando comparados com indivíduos não tabagistas. O risco de câncer de cabeça e pescoço
aumenta acentuadamente quando a duração do hábito é superior a 20 anos e o número de cigarros
fumados por dia é superior a 20 (13). No entanto, parar de fumar diminui o risco relativo de câncer
oral; um indivíduo é capaz de atingir níveis de risco comparáveis ao dos não-fumantes após 10
anos de ter parado de fumar (1).
Todos os produtos de tabaco são carcinogênicos (IARC, 2012), e não há evidências que sugiram
que a substituição do tabagismo por outro produto de tabaco ou tabaco sem fumaça seja inofensivo
(1,14).

2.2.2. Tabaco sem fumaça e sachê de betel
O tabaco pode ser aplicado diretamente sobre a mucosa sem combustão (tabaco sem fumaça) e
é consumido em alguns países sob várias formas, incluindo rapé, snus (tabaco úmido, em pó) ou
tabaco para mascar (1). O uso do tabaco na forma de rapé é encontrado na América do Norte e
em vários países escandinavos, estando relacionado com o câncer da mucosa oral. O Snus, como
usado na Suécia, provavelmente possui um menor teor de nitrosaminas (14). O tabaco para
mascar comercialmente usado no subcontinente indiano - conhecido como Gutka - contribui para
grande parte da carga de câncer oral na Índia (15).
A forma mais popular de atividade mastigatória encontrada no sul da Ásia, nas regiões do Pacífico
e de imigrantes dessas regiões é o uso do sachê de betel. É provavelmente a preparação mais
antiga com substâncias psicoativas no mundo e a quarta mais usada hoje em dia. O sachê de
betel consiste em uma mistura de componentes como areca, noz da areca, hidróxido de cálcio
(cal) e, às vezes, tabaco, envolto em folhas de betel (7). Esta preparação é colocada no vestíbulo,
junto à mucosa oral e depois mastigada por vários minutos. O objetivo principal é obter alcalóides
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como a arecolina que, ao ativar os receptores muscarínicos, produzem efeitos como aumento da
secreção glandular, aumento da atenção e euforia. Existe uma forte associação entre esse hábito
e o câncer oral, provavelmente devido à produção de carcinógenos, como nitrosaminas e geração
de espécies reativas de oxigênio. O betel com ou sem tabaco é carcinogênico para o homem (16).
A adição de tabaco ao sachê de betel aumenta o risco de câncer oral em 15 vezes (1,2).
A evidência deste tipo de hábito como um fator de risco independente foi confirmada pela
“International Cancer Research Agency” e tem sido relacionada com a alta incidência de câncer
oral em alguns países como Papua Nova Guiné, Guame e Tailândia, onde é frequentemente
consumido sem tabaco. Por outro lado, seu alto consumo pelo gênero feminino nos países
asiáticos pode explicar a alta incidência de câncer na mucosa oral de mulheres dessas regiões. A
noz de areca também é a principal causa de fibrose submucosa oral, uma desordem
potencialmente maligna com uma taxa de transformação maligna de até 7% em 10 anos (1,14).

2.2.3 Cigarros eletrônicos
Os cigarros eletrônicos, ou e-cigarros, consistem em um dispositivo eletrônico que usam calor para
transformar um líquido (e-líquido) em um “vapor” que é então inalado. O líquido pode conter
múltiplas substâncias, incluindo a nicotina, criando uma concentração de nicotina arterial
semelhante à de um fumante sem a combustão física do tabaco (17). Relatórios recentes sugerem
que os cigarros eletrônicos podem melhorar o sucesso das tentativas de parar de fumar,
mostrando que são eficazes na manutenção do aspecto psicológico, ao mesmo tempo em que
diminuem o vício físico (18), especialmente cigarros eletrônicos contendo nicotina (19). No entanto,
parece que a utilização desse tipo de cigarro tem uma menor propensão a parar de ser utilizado,
mas, muitas vezes simplesmente leva a uma redução do uso de cigarros convencionais, em
oposição à cessação completa (20). Por outro lado, outros relatos também sugerem que alguns
não-fumantes podem começar a fumar após o uso de cigarros eletrônicos. Existem alguns
aspectos negativos adicionais; algumas substâncias tóxicas no e-líquido foram encontradas no
corpo do cigarro eletrônico e efeitos adversos, como irritação da mucosa e aumento da pressão
arterial, já foram relatados. No entanto, a principal preocupação é a falta de estudos longitudinais
de acompanhamento sobre o efeito a longo prazo desses dispositivos (19).

2.2.4. Álcool
O principal ingrediente das bebidas alcoólicas é o etanol, que é metabolizado em acetaldeído pelo
álcool desidrogenase (ADH), e é o principal responsável pelos efeitos carcinogênicos do álcool,
além de outros, como as nitrosaminas (21).
O consumo excessivo de álcool (> 14 unidades/ semana) é o segundo fator de risco mais
importante para o câncer oral estando associado a um risco 3 a 5 vezes maior de desenvolvimento
desse tipo de câncer (1, 21). Esse risco é dose-dependente, como demonstrado por Tramacere et
al. (22), que relataram aumento relativo do risco:
• 1,29 para 10g de etanol/dia,
• 3,24 para 50g de etanol/dia,
• 8,61 para 100g de etanol/dia,
• 13,02 para 125g de etanol/dia.
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Em contraste, um baixo consumo de vinho tinto
demonstrou um efeito de proteção em alguns
estudos (23).
Embora alguns estudos relatem um aumento do
risco de câncer oral com o uso de enxaguatórios
bucais contendo álcool, revisões sistemáticas e
meta-análises não corroboram com tais
evidências (2,24,25). No entanto, foi relatado que
o álcool em bochechos pode ser quebrado em
acetaldeído na boca por bactérias presentes em
biofilmes orais, o que poderia potencializar o
efeito do acetaldeído nesses indivíduos. Em vista
disso, é possível que pessoas com má higiene bucal possam ser mais suscetíveis se o álcool for
retido em contato próximo com a mucosa oral (26).
Como já declarado para o tabaco, embora o consumo de álcool e tabaco represente fatores de
risco independentes, quando combinados eles têm um efeito sinérgico exponencial, sendo 38
vezes mais propensos a desenvolver câncer oral quando comparados aos não usuários de ambos
os produtos (9,27). Além disso, o consumo excessivo de álcool leva a deficiências nutricionais
significativas que também podem ser fatores de risco para o câncer oral (9)

2.2.5.

Luz solar

A radiação ultravioleta, conhecida por UVB, aumenta a chance do desenvolvimento do carcinoma
das células escamosas, particularmente no lábio inferior. Indivíduos de pele branca com exposição
solar crônica, como em algumas profissões (ex. agricultores ou pescadores) são particularmente
afetados pelo câncer de lábio. É mais frequente em homens idosos e é frequentemente
diagnosticada nos estágios iniciais, provavelmente devido à sua fácil percepção, levando a um
bom prognóstico na maioria dos casos (3).

2.2.6. Dieta e outros fatores nutricionais
A dieta pode ter associação etiológica com câncer oral em 10 a 15% dos casos (3,28). Nos últimos
dois séculos, após a Revolução Industrial, os hábitos nutricionais nos países desenvolvidos
mudaram drasticamente. A dieta tornou-se mais rica em gorduras saturadas e carboidratos
refinados, mas, mais pobre em vegetais e frutas. Dietas não diversificadas, pobres em hortaliças
e frutas frescas e deficientes em ferro têm sido relacionadas ao câncer oral (2,3,28). O consumo
de carne vermelha também tem sido associado a um risco aumentado de desenvolvimento do
câncer oral. Dietas ricas em frutas, vegetais e folatos revelaram-se protetoras contra o
desenvolvimento do câncer oral devido à produção de compostos anti-oxidantes e anticarcinogênicos, como vitaminas A, C e E, retinol, selênio, ácido fólico, caroteno e outros
carotenóides, flavinóides e fitoesteróis. Assim como em alguns estudos em que o café também
revelou um efeito protetor (3,29).

2.2.7.

Papilomavírus humano (HPV)

O papilomavírus humano (HPV), membro da família Papilomaviridae, tem sido associado à
carcinogênese de um grupo de cânceres orais desde 1983 (2,30). Desde então, a frequência de
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HPV nos cânceres orofaríngeos tem sido citada na literatura com números variados. Mais de 150
tipos de HPVs foram descobertos, e aproximadamente 15 destes têm sido associados com um
alto potencial oncogênico e classificados como tipos de alto risco (ex. tipos 16 e 18). O HPV -16
representa mais de 75% de todos os HPV encontrados nos cânceres de orofaringe, enquanto os
tipos 18, 31 e 33 são observados em apenas alguns (1,31).
O HPV está presente em mais de 25% de todos os cânceres de cabeça e pescoço e uma
prevalência particularmente alta (~ 50%) é relatada no câncer de orofaringe (área posterior de
língua, tonsila, palato mole e orofaringe), principalmente devido ao contato orogenital. No entanto,
o IARC relata uma presença relativamente baixa de HPV em cânceres orais, com apenas 3,9%
dos cânceres orais sendo associados ao HPV. Estudos demonstraram que o HPV de alto risco é
positivo em lesões pré-malignas, carcinomas in situ, carcinomas invasivos e até mesmo em
metástases linfáticas (1,30-33).
O HPV medeia sua influência oncogênica através das proteínas E6 e E7 que têm a capacidade de
bloquear e inativar o gene supressor do tumor p53 e pRb, respectivamente. Além disso, a
expressão do p16 pode ser detectada por imunohistoquímica (IHQ) e é fortemente expressa em
tumores associados ao HPV, mas ausente em tumores negativos para o HPV. Em vista disso, a
expressão de p16 é agora considerada como um marcador substituto para o câncer de cabeça e
pescoço induzido por HPV e é facilmente detectada por imunohistoquímica (1,30-34).
Curiosamente, muitas neoplasias infectadas pelo HPV de alto risco na orofaringe são diagnosticadas
em indivíduos mais jovens, não fumantes e com menor consumo de álcool. Muitos casos estão
associados a determinados comportamentos sexuais, como múltiplos parceiros, atividade sexual
precoce e histórico de contato orogenital freqüente. O câncer oral está aumentando em mulheres
com câncer de colo do útero relacionado ao HPV, assim como entre seus parceiros (35).
Histologicamente correspondem a tumores menos diferenciados não ceratinizados, com padrão
basalóide, mas sem mutações na expressão de células TP53, p53, pRb e D1, e expressão
aumentada de p16. Na orofaringe, esses tumores, especialmente o HPV de alto risco positivo com
alta expressão de p16, têm melhor prognóstico e respostas terapêuticas (33-34).
Esses dados levam ao reconhecimento da existência de dois tipos distintos de carcinomas
orofaríngeos, relacionados a dois grupos de fatores de risco;
• aqueles associados ao consumo excessivo de tabaco e álcool,
• aqueles predominantemente associados à infecção por HPV de alto risco.
Com o surgimento da vacinação anti-HPV, é esperada uma diminuição no câncer de colo do útero
e, provavelmente, do câncer oral (principalmente da orofaringe).

2.2.8. Outros fatores
Os seguintes fatores são esporadicamente relatados como de risco para câncer oral, porém são
mais raros ou possuem evidências científicas menos consistentes que apoiem a associação (1).
A existência de imunossupressão pode estar associada a um risco aumentado de câncer oral.
Sabe-se que, após o transplante renal ou de outros órgãos, os agentes imunossupressores
(azatioprina e ciclosporina) são rotineiramente utilizados. Em algumas situações de terapia de
imunossupressão prolongada para condições como distúrbios inflamatórios intestinais (ex. doença
de Crohn) há um risco aumentado de desenvolvimento de câncer oral, principalmente câncer de
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língua. A associação do câncer oral com a infecção pelo HIV é controversa, embora esses
pacientes apresentem um alto risco de desenvolver o sarcoma de Kaposi e os linfomas nãoHodgkin, qualquer associação com carcinomas de células escamosas ainda não está clara (1).
Alguns estudos sugerem associação hereditária no desenvolvimento do câncer oral, onde parentes
de primeiro grau de pacientes com esse tipo de câncer apresentam risco aumentado de câncer
relativo, estimado em 1,1 para 3,8 (2, 37). A instabilidade genética herdada aumenta a suscetibilidade
ao câncer oral. Polimorfismos nas enzimas desidrogenases (ADHB1 e ADH7) que metabolizam o
álcool em acetaldeído podem condicionar maior proteção aos cânceres do trato aero-digestivo
superior. Síndromes ou condições genéticas podem contribuir para a transformação maligna oral. A
disqueratose congênita, é uma doença hereditária rara que envolve leucoplasia e eritroplasia oral,
pigmentação da pele, onicodistrofia, distúrbios hematológicos e que pode sofrer transformação
maligna na boca. Além disso, no xeroderma pigmentoso e na anemia de Fanconi, um aumento na
incidência de câncer oral é relatado. A distrofia ectodérmica-candidíase-poliendocrinopatia
autoimune, é uma condição autossômica recessiva, que se mostrou associada à candidíase oral
crônica e acarreta um risco aumentado de desenvolvimento do câncer oral (2, 37).
O mate é uma infusão de folhas de erva-mate (Ilex paraguariensis) característica da América do
Sul, especialmente Argentina, Uruguai e sul do Brasil, que é ingerida muito quente. Dassanayaka
et al. (38) inicialmente fizeram uma associação entre essa bebida e o risco de desenvolver câncer
oral, e recentemente publicaram uma meta-análise que confirmou o risco de beber mate quente e
desenvolver câncer no trato superior aerodigestivo (39).
Estudos evidenciam a associação da perda dentária, trauma crônico, doença periodontal e falta de
higiene bucal com câncer oral (2). Algumas espécies bacterianas presentes na placa dentária
(especialmente em pacientes com doença periodontal e má higiene oral) produzem acetaldeído,
que pode ter um efeito genotóxico quando distribuído via saliva (26). A presença de trauma crônico
induzido por próteses mal adaptadas ou dentes fraturados também tem sido associada ao
aumento do risco de câncer oral (40,41).
Uma relação entre câncer oral e menor status socioeconômico (SSE) tem sido relatada (42). É
provável que esses grupos desprivilegiados estejam mais expostos a fatores de risco, incluindo o
consumo de tabaco e álcool, e são menos propensos a procurar atendimento odontológico
regularmente. No entanto, Conway et al. (42) forneceram evidências para apoiar o menor nível de
SSE como um fator de risco independente para câncer oral.
A infecção por Candida albicans também tem sido relatada como um fator relacionado à
transformação maligna da mucosa oral, principalmente em casos de candidíase hiperplásica
crônica (leucoplasia por candidíase). No entanto, a frequência de transformação dessas lesões é
relativamente baixa (1). Há muito se postulou que a ceratose oral que contém leveduras ou hifas
do fungo Candida albicans tem um risco aumentado de progredir para malignidade e a terapia
antifúngica apropriada (local e/ ou sistêmica) deve ser prescrita.

2.3. Medidas preventivas – O que fazer?
Como os principais fatores de risco para câncer oral estão relacionados com estilo de vida e hábitos
das pessoas, medidas preventivas são possíveis e indicadas. O uso de tabaco e/ ou sachê de
bétel, uso indevido de álcool, a presença de infecção por HPV e deficiências alimentares são os
principais fatores de risco, e diversas ações podem ser implementadas diretamente para eliminar
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esses elementos. É razoável propor que mais de 50% dos cânceres orais podem ser prevenidos
pela eliminação do tabagismo e pela redução do consumo de álcool, particularmente em indivíduos
onde esses hábitos coexistem.
Essas medidas poderiam ser implementadas com maior conscientização e educação pública, e
algumas com a ajuda de educação pública e políticas governamentais para reduzir os fatores de
risco comuns nas comunidades.

2.3.1. Parar de fumar
Sabe-se que parar de fumar diminui o risco relativo de câncer de boca após 10 anos, podendo
atingir níveis comparáveis aos de não fumantes. Isso também pode reverter alguns distúrbios orais
potencialmente malignos (ver capítulo 3) e, portanto, reduzir ainda mais os riscos de desenvolver
câncer oral. Na meta-análise de Gandini et al. (13), as estimativas de risco agrupadas para exfumantes foram significativamente menores em comparação aos fumantes atuais (1,2,4 13,43).
O tratamento da dependência do tabaco é uma parte importante das medidas preventivas
primárias, especialmente entre os pacientes de alto risco. Isto deve ser desenvolvido com a ajuda
de profissionais de cuidados primários (incluindo dentistas e outros profissionais de saúde oral) e,
sempre que possível, com assistência de clínicas especializadas no controle do tabagismo.
Protocolos baseados em evidências poderiam ser usados nas práticas diárias odontológicas, para
lidar com a supressão do tabagismo para ajudar nossos pacientes. Os dentistas devem aconselhar
seus pacientes a parar de fumar e encaminhar os casos (quando possível) para uma clínica
especializada no controle do tabagismo para uma orientação direcionada. Protocolos bem
embasados incluem etapas que motivam as pessoas a pararem de fumar, conhecidas como "5
A's", que representam: pergunte, aconselhe, avalie, ajude e organize*. Alguns recursos podem ser
utilizados pelo dentista para melhorar o conhecimento e facilitar esse processo (http: //
smokingcessationtraining.com) (44).
*Nota dos tradutores – 5 A’s - Ask, Advise, Assess, Assist and Arrange, é um protocolo de orientação para
cessação do tabagismo. Em português: Peça, Aconselhe, Avalie, Ajude e Organize

2.3.2. Moderação no uso de álcool
Outras abordagens na prevenção do câncer estão relacionadas ao aconselhamento sobre
moderação no uso do álcool. Isso inclui não apenas a informação e a conscientização dos
malefícios do abuso de álcool, mas também a identificação e encaminhamento de indivíduos com
doença relacionada à dependência do álcool para centros de tratamento. Seguindo as diretrizes
européias, poderíamos recomendar um limite de dois drinques por dia para homens e um drinque
para mulheres e desencorajar os hábitos de consumo compulsivo, especialmente prevalentes
entre os jovens de hoje. No Reino Unido, a orientação atual é um máximo de 14 unidades por
semana para homens e mulheres, novamente evitando hábitos de consumo excessivo. Breves
conselhos sobre o uso de álcool feito por dentistas poderiam ajudar a reduzir a incidência de câncer
oral e distúrbios orais potencialmente malignos. Existem alguns recursos, como a ferramenta
“medidor de bebidas”, desenvolvida para medir o próprio consumo de álcool que pode ajudar as
pessoas (www.drinksmeter.com) (1,4,5,43).

2.3.3. Proteção labial
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A conscientização e educação para a proteção labial do sol é importante, particularmente para
indivíduos de pele branca que vivem no sul da Europa, Austrália, Canadá e Israel. O uso de cremes
para proteção labial, uso de chapéus protetores, pode reduzir a exposição à radiação UVB (1,4,43).

2.3.4. Conselhos dietéticos
Fatores nutricionais são, talvez, os agentes de prevenção facilmente administrados contra
cânceres orais. A quantidade diária adequada de frutas e hortaliças frescas deve ser estimulada,
pois possuem agentes protetores, como vitaminas A, C e E, que funcionam como antioxidantes e
eliminam agentes mutagênicos. Eles estão disponíveis naturalmente em frutas vermelhas,
amarelas e verdes e vegetais sem amido, e devemos incentivar as pessoas a comer cerca de
cinco porções de tais alimentos por dia. Essas políticas de promoção da saúde sobre intervenções
dietéticas podem ser dirigidas a comunidades inteiras ou a indivíduos, particularmente quando
surgem oportunidades na prática clínica de rotina (1,4,23,28,43).

2.3.5.

Quimioprevenção

A quimioprevenção refere-se à seleção apropriada e ao consumo regular de dietas ricas em
agentes anticancerígenos (como mencionado em 2.3.4) ou ao uso de terapias médicas - produtos
naturais ou sintéticos - para interromper ou reverter o processo de desenvolvimento do câncer.
Agentes quimiopreventivos podem ser aplicados como terapias tópicas em sítios da cavidade oral
que apresentam um risco aumentado de desenvolvimento de câncer ou através de administração
sistêmica. A maioria dos estudos de quimioprevenção para prevenir o câncer oral foi realizada em
indivíduos com risco de desenvolvimento de câncer oral, ou seja, aqueles com leucoplasia oral ou
fibrose submucosa oral (ver Capítulo 3). A administração de agentes quimiopreventivos visa
abordar os desafios associados à cirurgia para esses distúrbios potencialmente malignos (45).
Diferentes classes de agentes foram avaliadas até o momento, incluindo alguns produtos naturais
listados abaixo:
• Vitamina A e retinoides

• Framboesas pretas secas e congeladas

• Beta-caroteno e carotenóides

• Inibidor Bowerman-Birk*

• AINEs - cetorolaco e celecoxibe

• Curcumina

• Componentes de chá

• Aloe vera

• Misturas de ervas chinesas

Estes agentes podem agir através de vários mecanismos, mas principalmente como antioxidantes
para reduzir o dano oxidativo ao DNA que ocorreu devido a agentes carcinogênicos específicos,
como o tabaco. Um outro mecanismo de ação de vários retinóides é via inibição da ativação do
NF-kB. Embora muitos desses ensaios de quimioprevenção relatem taxas significativas de
resolução clínica de lesões pré-malignas, em comparação com placebo ou ausência de
tratamento, nenhum deles foi submetido a uso prolongado para demonstrar qualquer benefício na
prevenção do desenvolvimento do câncer (45).

2.3.6. Prevenção da infecção pelo HPV
Em relação ao potencial papel etiológico do HPV de alto risco, especialmente no câncer de
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orofaringe, a existência de uma vacinação contra o HPV é uma meta para todos os jovens,
especialmente antes do início da atividade sexual. Existem agora vacinas contra 9 tipos de HPVs
incluindo os genótipos HPV16 e HPV18 e oficialmente indicados para meninas jovens com o
objetivo de prevenir o câncer de colo do útero. Na Austrália e em Portugal, os meninos também
recebem o benefício da vacinação contra o HPV e o isso foi realizado para considerar programas
de vacinação neutros em termos de gênero (46). O governo do Reino Unido anunciou
recentemente a vacinação gratuita para meninos através do Serviço Nacional de Saúde para
começar em 2020.
Espera-se que esta vacina também tenha impacto na diminuição da incidência de câncer de
orofaringe em mulheres e homens. Em vista disso, a vacinação profilática pode no futuro reduzir o
risco de infecção pelo HPV 16/18 e a disponibilidade da vacina contra o HPV deve ser incluída nas
políticas estratégicas de controle do câncer dos países (1,4,43).
*Nota dos tradutores: o Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza a vacinação contra o HPV (6, 11, 16 e 18)
para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 15 anos, portadores do vírus HIV de 9 a 26 anos ou pessoas
com câncer em uso de quimioterapia e radioterapia (ambos os sexos), além de quem já foi submetido a algum
transplante de órgão.

2.4 Pontos Chave
• Mais de 75% dos cânceres orais são atribuídos ao consumo de tabaco (em apresentações
fumadas ou sem fumaça) e uso indevido de álcool.
• O fumo do tabaco tem mais de 6000 substâncias químicas e mais de 60 são cancerígenas,
incluindo hidrocarbonetos, aminas aromáticas, formaldeído ou mesmo arsênio ou chumbo.
• O consumo excessivo de álcool (> 14 unidades/ semana) é o segundo fator de risco mais
importante para câncer oral.
• Radiação ultravioleta potencializa o câncer de lábio, particularmente no lábio inferior.
• Dietas pobres em vegetais frescos ou ricas em carne vermelha têm sido associadas a um
aumento do risco de desenvolvimento do câncer oral.
• O HPV está presente em mais de 25% de todos os cânceres de cabeça e pescoço,
especialmente no câncer de orofaringe.
• Pelo menos 50% dos cânceres orais podem ser evitados pela eliminação do tabagismo e
pela redução do consumo de álcool.
• Breves conselhos direcionados à supressão do tabagismo e uso de álcool por dentistas
poderiam ajudar a reduzir a incidência de câncer oral.
• O uso de cremes para proteção labial, uso de chapéus de proteção, pode reduzir a
exposição à radiação UVB.
• Dieta rica (pelo menos 5 porções) em frutas vermelhas, amarelas e verdes e vegetais sem
amido deve ser incentivada.
• A vacinação profilática contra os HPVs é uma meta para todos os jovens, especialmente
antes do início da atividade sexual.
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3. Prevenção Secundária do Câncer Oral
Introdução
O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é o sexto tipo de câncer mais comum do mundo (1,2).
Dados estatísticos do GLOBOCAN 2018 revelaram que mundialmente em 2018 o câncer de lábio
e oral apresentavam:
• A 17ª maior incidência de todos os cânceres (3)
• 354.864 novos casos (3)
• 177.384 mortes que representam 2,01% de todas as mortes por câncer (3)
A incidência de câncer oral na Europa Ocidental aumentou ao longo das últimas duas décadas (1).
Uma revisão recente sobre incidência e mortalidade do câncer de boca e faringe na Europa mostrou
um aumento significativo da porcentagem anual no período de 2009-2013 na Dinamarca, Finlândia,
Suécia e República Tcheca (4). Na última década, no Reino Unido (Reino Unido), as taxas de
incidência de CCP aumentaram em 24% e quase um terço desde 1993 (5). Mesmo com melhorias
no que se refere ao conhecimento e tratamento do câncer oral, a taxa de sobrevida de cinco anos a
partir do diagnóstico que foi de aproximadamente 50% por muitas décadas em muitos países, no
entanto, aumentou de forma promissora, ao longo dos últimos dez anos, para quase 60% (1,6).
A prevenção secundária do câncer oral é a detecção e manejo precoce desse tipo de câncer e de
desordens potencialmente malignas com o objetivo de retardar ou interromper a progressão da
doença em um estágio inicial (7-9). O sistema estadiamento TNM (tumor, linfonodos e metástase)
em que o câncer oral é primeiramente diagnosticado pode ter um impacto significativo nas taxas
de morbidade e mortalidade (10,11). Na 8ª edição do American Joint Committee on Cancer
(AJCC), o sistema de estadiamento TNM foi implementado em janeiro de 2018 e introduziu
grandes alterações na área de estadiamento (12) do carcinoma de células escamosas de cabeça
e pescoço (CCE), no entanto, uma validação adicional dessa nova classificação se faz necessária
(13). Um estudo de 2009 do Reino Unido relatou que a taxa de sobrevida global de cinco anos
para o câncer de estágio 1 foi de 76% comparado com 37% para o estágio 4 (10).

Figura 1: Leucoplasia oral na
mucosa jugal direita

Figura 2: Líquen plano oral na mucosa
jugal esquerda
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Os métodos de prevenção secundária incluem a realização de exames extra e intraoral por
dentistas clínicos gerais com capacidade de reconhecer características clinicamente suspeitas (79). A maioria dos cânceres orais é precedida por lesões orais potencialmente malignas (14,15),
como por exemplo: leucoplasia oral (Fig. 1), líquen plano oral (Fig. 2) e eritroplasia, que abre uma
possível oportunidade para a prevenção secundária (9). Os dentistas clínicos gerais devem ser
capazes de identificar lesões orais potencialmente malignas e encaminhar imediatamente para
serviços especializados que tenham acesso a dispositivos de detecção precoce (16-18). Além
disso, a prevenção secundária também envolve uma triagem organizada do câncer oral, além da
educação pública sobre a realização do autoexame para detecção de sinais e sintomas do câncer.
lesões orais potencialmente malignas LOPM (19).

3.1. Educação Pública
3.1.1. Conscientização pública
Em comparação com outros tipos de câncer, a conscientização sobre o câncer oral é relativamente
baixa (20-22). Um estudo realizado no Reino Unido em 1999 revelou que apenas 56% dos
participantes estavam cientes sobre o câncer oral (20). Isso parece ter melhorado conforme estudo
realizado em 2006, que revelou que 95% dos participantes estavam cientes sobre o câncer oral
(22). No entanto, o mesmo artigo mostrou que o reconhecimento de sinais desse tipo de câncer
era baixo, além disso um outro estudo realizado em 2012 revelou que 77% dos participantes
sabiam apenas "pouco" ou "nada" sobre o câncer oral (21). Embora haja crescente
conscientização do público de que o tabaco e o álcool são fatores de risco para o desenvolvimento
do câncer oral (22,23), o fato dos pacientes terem pouca consciência acerca dos sinais do câncer
oral significa que o autoexame bucal pode estar sendo subutilizado. O autoexame é uma
oportunidade secundária de prevenção que poderia aumentar potencialmente as taxas de
detecção precoce do câncer oral (19,24), embora nem todos os autores estejam de acordo (25).
O autoexame das mamas, método de triagem usado na tentativa de detectar precocemente o
câncer de mama, tem sido amplamente utilizado como ferramenta de triagem (26,27). Em
comparação, o autoexame para câncer oral é menos conhecido. Naturalmente, os profissionais de
saúde bucal são os indivíduos mais adequados para realizar a triagem do câncer oral, no entanto,
muitas vezes pode haver um período de um ou dois anos entre os exames odontológicos do
paciente, além disso, muitos pacientes frequentemente não comparecem às consultas.

3.1.2. Autoexame bucal
O autoexame bucal tem se mostrado uma forma potencialmente viável e eficaz de aumentar a
conscientização sobre o câncer oral e permitir a detecção precoce do câncer oral e lesões
potencialmente malignas (24,26). Em um estudo espanhol de 2015, 90 participantes foram
inscritos em um programa de educação sobre o câncer oral que incluiu instruções verbais
presenciais sobre como realizar o autoexame e três meses depois os pacientes foram contatados
por telefone e perguntaram se haviam realizado o autoexame em casa. Destes, 80% dos
participantes realizaram o exame, e aqueles que se colocaram em maior risco de câncer oral
apresentaram maior probabilidade de realizar o autoexame (28). Dois estudos indianos avaliaram
o uso do autoexame para detectar câncer oral através da distribuição de folhetos para os
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moradores da região; onde um estudo demonstrou 36% de conformidade com autoexame (24),
enquanto outro estudo, mostrou 87% de conformidade (26). Um dos estudos revelou que o
autoexame resultou em uma taxa de detecção de câncer oral de 87/100.000, sendo comparado
favoravelmente às taxas de detecção pelos profissionais de saúde (24). O outro estudo mostrou
que o autoexame tem uma baixa taxa de sensibilidade para detecção do câncer oral ou lesões
potencialmente malignas (18%), com as manchas brancas sendo o tipo de lesão mais
frequentemente não detectada, no entanto a especificidade foi de quase 100% (26). Um estudo
piloto diferentemente estruturado realizado no Reino Unido revelou que o autoexame tem baixa
taxa de sensibilidade (33%) e uma taxa de especificidade de 54% (25). Embora a precisão de
detecção seja baixa, o que os estudos destacam é que o autoexame pode ser útil para a detecção
precoce de cânceres orais ou lesões potencialmente malignas, pois, de outra forma, poderiam não
ser identificados. Através da análise dos dados publicados, a Cochrane realizou uma revisão
sistemática em 2013 que concluiu haver “evidências insuficientes para determinar
satisfatoriamente a precisão do teste diagnóstico do autoexame como parte de um programa de
triagem organizado” (29). Em estudos futuros, aplicativos de smartphones podem contribuir para a
melhora do desempenho do autoexame (26).

3.1.3. O papel do Dentista Clínico Geral
Dentistas clínicos gerais exercem um papel na educação de seus pacientes sobre câncer oral, na
realização rotineira de triagem para o câncer oral e na conscientização sobre a identificação dos
primeiros sinais. Estudos revelaram que pouquíssimos pacientes relataram ter recebido
informações sobre câncer oral de um dentista ou médico (22,23). Um estudo no Reino Unido
revelou que apenas 7,1% dos pacientes haviam recebido informações sobre câncer oral (22). O
mesmo estudo demonstrou que geralmente os pacientes têm pouco conhecimento dos sinais
indicativos de câncer oral precoce, apenas 24% tinham consciência de que uma mancha vermelha
poderia representar um sinal precoce (22), entretanto a eritroplasia (Figura 3) é a lesão
potencialmente maligna de maior risco de progressão para o câncer (85%) (16).

Fig 3. Eritroplasia localizada em assoalho
bucal
Os estudos ainda demonstraram que existe falta de conscientização entre os pacientes com
relação ao papel do dentista na triagem do câncer oral. Um estudo demonstrou que apenas 14%
dos participantes tinham consciência de que o dentista realiza triagens rotineiras para câncer oral
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(21). Com o aumento da incidência do câncer oral (2) foi aconselhado que os dentistas falem
rotineiramente sobre câncer oral com seus pacientes e os informem que uma triagem para câncer
oral está sendo realizada (17, 19). A British Dental Association defende esta estratégia e
aconselha que os pacientes sejam informados sobre a triagem do câncer oral, já que isso
pode aumentar a satisfação do paciente (30). Isso foi sugerido por um estudo que revelou
que 92% dos pacientes gostariam de ter sido informados sobre a realização da triagem para
câncer oral (21).
Demais profissionais de saúde bucal, incluindo auxiliares e técnicos em saúde bucal, também
têm um papel importante na educação pública do câncer oral. O Programa Global de Saúde
Bucal da OMS usa a seguinte declaração para corroborar o trabalho destes profissionais no
controle do câncer oral: “Tomar medidas para assegurar que a prevenção do câncer oral seja
parte integrante dos programas nacionais de controle do câncer e envolver profissionais de
saúde bucal ou profissionais de atenção primária à saúde com treinamento específico em
saúde bucal para a detecção, diagnóstico e tratamento precoces” (31). Os profissionais
auxiliares são estimulados de forma a examinar rotineiramente no intuito da detecção precoce
do câncer oral, da mesma maneira que os dentistas, nas avaliações de rotina (32). A British
Dental Association divulgou, em 2000, uma estratégia de gestão para a prática odontológica
na triagem do câncer oral, que descreve as funções dos auxiliares, incluindo fazer anotações
precisas das observações do dentista durante o exame, confirmando que a triagem foi
realizada em cada avaliação de rotina e dar suporte emocional aos pacientes (30). Todos os
auxiliares devem estar envolvidos no aconselhamento de pacientes sobre fatores de risco
para o câncer oral.

3.1.4. Conscientização
Então, como melhorar a conscientização pública? Conforme discutido, os dentistas e
auxiliares têm um papel fundamental, no entanto, outras abordagens podem ser utilizadas
para melhorar a conscientização. Os médicos também estão em posição de educar os
pacientes sobre os primeiros sinais e sintomas do câncer oral; na verdade, os pacientes com
sintomas de câncer oral buscam primeiramente o médico (33), talvez refletindo o equívoco
popular de que a odontologia diz respeito aos dentes, enquanto o câncer seria da área
médica. Além disso, pacientes com alto risco de câncer oral (usuários de tabaco e/ou álcool)
podem ser pacientes irregulares, mas que consultam regularmente o médico (34). A
conscientização pública sobre o câncer oral e a participação no rastreamento também
demonstraram um aumento através do uso de diversas estratégias de marketing social,
incluindo anúncios no rádio, em jornais e outdoors (35). Uma campanha da mídia escocesa
que utilizou propagandas na televisão foi bem-sucedida no sentido de aumentar o
conhecimento das pessoas sobre os sintomas do câncer oral e quando consultar um dentista
(36). Abordagens mais modernas podem incluir o uso de sites e plataformas de mídia social
como Facebook, Twitter e Instagram. A Fundação de Câncer Oral, por exemplo, utilizou essas
redes para promover a conscientização sobre o câncer (37). As campanhas como o “Mês de
Ação Contra o Câncer Oral” no Reino Unido e a Campanha de Conscientização dedicada à
causa têm promovido a cada ano uma crescente conscientização pública através do uso de
mídias sociais (3).
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3.1.5 Pontos chave
•

Em comparação com outros tipos de câncer, a conscientização pública sobre o câncer
oral é baixa.

•

Educação Pública sobre o câncer oral é parte essencial da prevenção secundária.

•

Isso inclui aumentar a conscientização sobre os sinais precoces do câncer oral e sobre como
realizar o autoexame - a mensagem para o público deve ser: “em caso de dúvida, verifique.”

•

Além disso, o aumento da conscientização do público sobre o papel dos dentistas na triagem
e detecção do câncer oral pode auxiliar, devido ao atendimento odontológico regular.

•

O efeito cumulativo desses programas de educação pública pode resultar em uma
detecção precoce bem-sucedida do câncer oral e lesões potencialmente malignas.

3.2. Lesões Orais Potencialmente Malignas
Uma variedade de lesões orais com alto risco de transformação maligna vem sendo descrita na
literatura com o termo lesões orais potencialmente malignas (38).
O acima referido foi adotado pela OMS abrangendo lesões pré-cancerosas e condições que foram
incluídas nas classificações anteriores da OMS (39). Um novo termo “Lesões epiteliais orais
potencialmente malignas foi recentemente proposto, reconhecendo que as lesões podem se tornar
malignas, de modo que, antes da transformação maligna, elas ainda são (potencialmente) prémalignas (40). Isso envolve a inclusão de lesões liquenóides orais e lesões orais da doença do
enxerto contra o hospedeiro, como potencialmente malignas (40). Apresentamos uma lista de
múltiplas lesões com potencial de transformação maligna destacando as condições clínicas mais
comuns, os fatores de risco e algumas opções de conduta. Essa lista incluiu o trabalho de
Warnakulasuriya et al. (2018), que adotou o novo termo previamente descrito (38).

3.2.1. Eritroplasia
A eritroplasia oral é uma lesão potencialmente maligna eritematosa que se apresenta como uma
mancha vermelha de alto potencial maligno, sendo mais comum entre pessoas de meia-idade e idosas

Fig. 4 Eritroplasia na borda direita da língua
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e, principalmente, entre os homens (41-43). A prevalência dessas lesões varia de 0,02 a 0,83% em
diferentes regiões (43). Em cerca de 51% dos casos já apresenta um carcinoma associado, displasia
severa ou carcinoma in situ em 40% e displasia leve a moderada em 9% (43). A eritroplasia está
fortemente associada aos hábitos relacionados ao consumo de tabaco (54%) e álcool (55%) (45).
Clinicamente, as lesões de eritroplasia são geralmente de bordas irregulares, apesar de bem
definidas, e têm uma superfície aveludada e vermelha brilhante. Às vezes a superfície é granular
(40). Os locais mais frequentemente envolvidos são o palato mole, o assoalho, o ventre de língua
e a área retromolar (45). A lesão é macia à palpação e pode ficar endurecida quando evolui para
um carcinoma invasivo (43,46). Geralmente, é assintomática, mas alguns podem se queixar de dor
ou de ardência. A eritroplasia oral apresenta o maior risco de transformação maligna em
comparação com todas as demais lesões da mucosa (47,48).
Uma biópsia incisional urgente é essencial para diagnosticar a doença e avaliar o grau de displasia da
lesão, que pode abrigar um carcinoma in situ ou até mesmo o carcinoma invasivo (40). Após o
diagnóstico, é indicado realizar o encaminhamento para centro especializado, que tenha um
estomatologista. A conduta enfatiza principalmente a prevenção da transformação maligna, por excisão
e diagnóstico precoce de câncer. Indivíduos com eritroplasia devem ser incentivados a mudar o estilo
de vida incluindo: cessação de hábitos relacionados ao tabaco/ álcool e dieta rica em vegetais e frutas.
Em vista do alto potencial maligno dessas lesões, o tratamento recomendado é a excisão cirúrgica,
podendo ocorrer recidiva (43,49). A área oral eritroplasiada é fator preditivo para a recorrência pósoperatória (41). Devido à sua natureza de alto risco, recomenda-se acompanhamento a longo prazo.

3.2.2. Leucoplasia
A leucoplasia é definida como "placas brancas de possível risco tendo sido excluído (outras) doenças
ou distúrbios conhecidos que não possuem risco elevado de câncer (38). São comumente
diagnosticados após a 4ª década, predominantemente no sexo masculino (50) e são 6 x mais
comuns entre os fumantes. O uso de agentes causadores tais como o tabaco, o álcool e o sachê de
Betel desempenham um papel significativo nos casos da leucoplasia (51).
A leucoplasia oral pode permanecer assintomática ou manifestar uma aparência clínica benigna, o
que pode confundir os clínicos ao diferenciá-la de outras condições reativas ou inflamatórias da
mucosa oral (40). Pode afetar múltiplos locais na mucosa oral, sendo a borda lateral da língua e o
assoalho, os locais mais prevalentes. Todavia os locais mais comuns na população asiática tendem

Fig.5 Leucoplasia no ventre e borda
direita de língua
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a ser a mucosa jugal e o fundo de vestíbulo devido ao hábito generalizado de mascar sachê de
betel (40,52).
De acordo com a apresentação clínica, a leucoplasia pode ser classificada de forma geral como
uma lesão do tipo homogênea e não homogênea. As leucoplasias homogêneas são
uniformemente planas e finas com uma superfície lisa, que apresenta, ocasionalmente, rachaduras
superficiais. As leucoplasias não homogêneas são mais comumente sintomáticas e podem ser
divididas em 3 tipos clínicos: superfície irregular, nodular e verrucosa/exofítica (40).
A leucoplasia pode ser assintomática, mas de forma geral se apresenta sintomática em casos de
leucoplasia não homogênea. Os sintomas descritos pelos pacientes vão desde sensação de
desconforto, queimação, formigamento até dor, em alguns casos, associada a sabores ácidos (40).
A leucoplasia verrucosa proliferativa é caracterizada por intensa ceratose, formando uma placa
branca espessa (45). Embora seja rara, representa uma forma agressiva da leucoplasia oral, e a
maioria dos casos de leucoplasia verrucosa proliferativa tem tendência de transformação maligna
em locais múltiplos (45). A biópsia é recomendada para confirmação do diagnóstico e avaliação do
grau de displasia; possibilitando ao clínico, a avaliação dos riscos de transformação maligna,
realização de plano de tratamento, incluindo o planejamento do acompanhamento (53).

3.2.3. Eritroleucoplasia
A eritroleucoplasia refere-se a uma lesão mista vermelha e branca geralmente associada a dor e
com margem irregular (54). A mucosa atrófica ou por vezes com superfície irregular contribui para o
eritema e formação de úlceras (40).
A biópsia incisional deve ser planejada de acordo com o tamanho, localização e aspecto clínico da
lesão. Estas lesões tem um risco significativamente maior de transformação maligna do que as
leucoplasias orais (54).

Fig. 6 Eritroleucoplasia na região da
borda esquerda da língua extendendo na
superfície ventral.

3.2.4. Fibrose submucosa
A fibrose submucosa oral é uma lesão potencialmente maligna crônica da mucosa oral, prevalente
na população asiática (55). Esta doença afeta principalmente a mucosa epitelial, conforme a
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doença progride, os tecidos mais profundos (por exemplo, os músculos) são afetados, o que resulta
na perda de elasticidade da mucosa e, eventualmente, leva a uma redução da abertura de boca
(40). A pesquisa mostra que o aumento da frequência e duração do consumo de nozes de areca e
formas de noz de areca embaladas comercialmente (portáteis) representa um risco significativo na
severidade dessa lesão (55). A prevalência varia de 0,2-1,2% na Índia (56). A frequência de
transformação maligna foi observada entre 7 e 13% (57).
Clinicamente, a apresentação precoce da doença inclui uma sensação de queimação da mucosa
ao comer sabores ácidos e é caracterizada pelo branqueamento da mucosa e perda da
pigmentação normal (58). Uma textura fibrosa palpável através da mucosa esbranquiçada avança
gradualmente, levando à limitação da abertura de boca (40). Um paciente com bochechas
afundadas fora da proporção da idade e com abertura de boca limitada seria uma apresentação
típica dessa doença. Além disso, a redução do tamanho da língua com redução da mobilidade,
retração da úvula, assoalho esbranquiçado e uma aparência pálida do palato, seriam outras
características dos casos avançados. Os sítios mais afetados são a mucosa jugal, lábios, palato
mole e língua.
A biópsia é recomendada para confirmar o diagnóstico e descartar qualquer displasia epitelial. A
cessação de hábitos é fortemente aconselhável e os médicos devem ser capazes de explicar aos
pacientes os riscos associados à mastigação a longo prazo, bem como organizar um
encaminhamento adicional para as clínicas apropriadas de acordo com as Políticas Nacionais.
Diversos tratamentos já foram discutidos, incluindo a realização de exercício de abertura de boca,
uso de licopeno oral e injeções submucosas de esteróides, hialuronidase, colagenase (59,60). No
entanto, a última revisão Cochrane destacou a falta de evidências confiáveis para a eficácia de
quaisquer intervenções específicas para o manejo da fibrose submucosa oral (39,61). Em vários
estudos experimentais mais recentes publicados na Índia, alguns agentes naturais tais como
curcumina e aloe vera foram testados no tratamento desta lesão.
Fig. 7 A coloração alaranjada que
afeta a mucosa bucal direita e
dentes é comumente observada em
pacientes com longos períodos de
consumo de sachê de betel. A
evidência de pregas fibrosas é visível
na parte posterior.
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3.2.5. Queilite actínica
A queilite actínica é uma lesão hiperceratótica que representa uma proliferação focal anormal de
ceratinócitos epidérmicos que afetam mais comumente os lábios, especialmente os inferiores (40).
Aqueles com pele mais clara correm mais risco e podem estar predispostos à queilite actínica,
sendo a exposição solar, o principal fator de risco. Os homens com trabalhos ao ar livre mostram
uma predisposição mais forte para a queilite actínica em comparação com as mulheres (40).
As apresentações clínicas geralmente compreendem lesões brancas, com crostas, descamação e
ressecamento, ou uma aparência pigmentosa que pode ser eritematosa (40,63). Com a progressão
da doença, lesões ulcerativas podem se desenvolver, com áreas de inflamação, atrofia e perda de
epitélio.
O desenvolvimento da queilite actínica depende de uma variedade de fatores, como: a duração da
exposição solar do paciente, localização, idade, predisposição genética, local de trabalho e
atividades de lazer (40). A queilite actínica pode se transformar em carcinoma de células
escamosas e estudos mostram que a falta de aplicação do protetor solar pode desempenhar um
papel importante na transformação.

Fig. 8 Queilite actínica em lábio inferior
A biópsia é recomendada para confirmar o diagnóstico e avaliar o grau de displasia. Diversas
modalidades de tratamento vêm sendo discutidas por diferentes autores desde intervenções
cirúrgicas (excisão, criocirurgia, curetagem, cirurgia a laser e vermelhectomia), e tratamentos não
cirúrgicos, incluindo quimioterapia tópica (fluorouracil ou masoprocol creme), quimio-esfoliação e
dermoabrasão (64).
Picascia e Robinson (65) recomendaram o uso de fluorouracil tópico e ablação a laser, enquanto
McDonald et al. destacaram que o Imiquimod 5% tem o potencial de reduzir o grau de displasia nas
lesões em lábio inferior (66). Ainda não há evidência suficiente que indique o melhor tratamento. A
prevenção é indicada, devendo o paciente evitar a exposição prolongada à luz solar direta, bem
como fazer uso de protetor solar labial com capacidade de absorver os raios ultravioletas (64).
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3.2.6. Líquen plano oral
O líquen plano é uma condição inflamatória autoimune cutânea que pode afetar a mucosa oral. A
lesão afeta principalmente pessoas de meia-idade, especialmente mulheres (67,68). A prevalência
varia de 0,5 a 2,6%, frequentemente as lesões são estriadas e bilaterais na mucosa jugal e margens
laterais da língua (67,68). Existem diversos tipos de líquen, como:
•

Reticular - é o tipo mais comum, frequentemente assintomático, com lesões reticulares,
como linhas entrelaçadas, acomete a mucosa jugal, gengiva, assoalho e mucosa labial.

•

Anular - As estrias ceratóticas podem estar em forma de anéis.

•

Papular - O tipo papular apresenta-se como pápulas brancas que podem ser confundidas
com Grânulos de Fordyce.

•

Placa - O tipo placa é comumente encontrado no dorso de língua e se assemelha a
leucoplasia; entretanto, estrias ceratóticas são encontradas na periferia da lesão.

•

Erosivo e ulcerativo atrófico - apresentam-se como áreas eritematosas e ulceradas com
estrias ceratóticas nas margens. Quando a lesão é ulcerada, os pacientes geralmente se
queixam de dor ou ardência. As características descritas como gengivite descamativa são
geralmente vistas no líquen plano oral atrófico.

•

Bolhoso – Forma rara, entretanto, agressivo. É importante diferenciar essas lesões de
outras condições imunobolhosas, como pênfigo e penfigóide das membranas mucosas.

Fig. 9 Líquen Plano Oral Reticular

Fig. 10 Líquen Plano Oral Erosivo

Alguns pacientes podem desenvolver líquen plano cutâneo, antes da manifestação oral, ou vice e
versa. A mucosa genital também pode ser acometida, sendo essencial encaminhamento para o
ginecologista realizar o exame genital (40). Vários estudos mostraram seu potencial maligno,
variando de 0,4 a 5,6%; no entanto, a taxa mais alta é observada em lesões erosivas (67,69).
O diagnóstico pode ser feito a partir das características clínicas associadas a biópsia. O exame
histopatológico também é recomendado para avaliação da presença de displasia e/ou malignidade.
Com relação ao tratamento, a manutenção de uma boa higiene oral e a eliminação de fatores
precipitantes podem ajudar a reduzir o desconforto do líquen plano sintomático. Defende-se o uso
de múltiplos corticosteróides tópicos na forma eritematosa e erosiva, no entanto, a revisão anterior
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da Cochrane não encontrou evidências em pesquisas que mostrassem que um tipo melhor de
corticoide tópico (68).
A candidíase pode estar associada em 37% dos casos de líquen plano oral, podendo agravar os
sintomas (67). O tratamento antifúngico das lesões erosivas pode ser benéfico ao levar a alteração
dessas lesões para a forma reticular. O miconazol gel pode ser útil no tratamento do líquen plano
oral com candidíase (67).
Terapia esteróide sistêmica ou imunossupressores a longo prazo têm seu uso reservado para
exacerbações mais severas. Vários outros agentes, tais como os retinóides tópicos ou sistêmicos, o
tacrolimo tópico ou ciclosporina e a terapia fotodinâmica também foram testados no líquen plano
bucal com sucesso variável (70).

3.2.7. Reação liquenóide oral
As lesões liquenóides orais são lesões ceratóticas e eritematosas intraorais, com aspecto reticular
estriado e características clínicas semelhantes às do líquen plano oral; entretanto, existe um agente
causal subjacente. As reações liquenóides orais podem ser classificadas em 3 tipos (40):
1. Com relação topográfica a uma restauração dentária (71), muitas vezes amálgamas, também
denominadas lesões liquenoides orais de contato
2. Relacionado ao uso de medicamentos
3. Em associação à doença do enxerto contra o hospedeiro crônica (DECH).
Nas reações liquenóides orais, as restaurações de amálgamas são reconhecidas como reações
de hipersensibilidade à exposição a baixos níveis de mercúrio (71,72), sendo geralmente localizado
na área de contato com a mucosa. Se causado pelo uso de medicamentos, a história do paciente
e o tempo de prescrição ajudarão no diagnóstico.
Uma combinação da história e exame físico, teste de contato cutâneo e biópsia podem ajudar na
investigação do diagnóstico quanto a reação liquenóide oral. Entretanto, microscopicamente, é
difícil distinguir a reação liquenóide do líquen plano oral (40).
O teste de contato cutâneo é uma ferramenta valiosa para confirmar clinicamente as suspeitas de
reação liquenóide oral, entretanto, as evidências ainda são limitadas. Portanto mais estudos
prospectivos são necessários para determinar se suspeitas clínicas de reação liquenóide oral com
teste cutâneo positivo pode ser resolvida após a substituição da restauração de amálgama (73).

Fig. 11 Reação liquenóide
secundária à restauração de
amálgama

Fig 12. Reação liquenóide
secundária à restauração de
amálgama
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3.2.8. Lúpus eritematoso discóide
O lúpus eritematoso é uma doença autoimune crônica que afeta comumente a pele e pode
envolver os lábios e mucosa oral. Pode ser subdividido em três formas: 1) sistêmico, 2) relacionado
ao uso de medicamentos, 3) discoide (40). As mulheres jovens são mais comumente afetadas
(72). As lesões orais também podem se manifestar em aproximadamente 20% dos pacientes com
lúpus sistêmico (40). O lúpus eritematoso discóide geralmente afeta as áreas da face e do pescoço
expostos ao sol e pode se apresentar com a típica erupção cutânea em forma de borboleta sobre
a ponte nasal (5). Clinicamente, as lesões discoides orais são caracterizadas por atrofia central,
pequenas placas brancas queratinizadas com bordas elevadas, estrias brancas irradiadas e
telangiectasias (45) que comumente acometem a mucosa jugal, lábios e palato; semelhante ao
líquen plano oral.
Estudos de imunofluorescência demonstram imunoglobulina subepitelial e deposição de
complemento (banda lúpica) (75), que auxiliam na diferenciação entre o lúpus discóide e o líquen
plano. A investigação laboratorial pode mostrar fatores antinucleares positivos, que geralmente é
negativo em pacientes com líquen.
Embora raros, houve relatos de transformação maligna de lesões orais do lúpus eritematoso
discóide que comumente acomete a mucosa e o vermelhão labial (45,38). O tratamento pode variar
desde corticosteróides tópicos ao uso a longo prazo de imunossupressores, dependendo da
gravidade da lesão oral (74).

Fig. 13 Lúpus discóide com área de

pigmentação afetando a mucosa jugal
esquerda

3.2.9. Doença do enxerto versus hospedeiro
O transplante de células hematopoiéticas é uma terapia altamente especializada usada para tratar
distúrbios malignos hematológicos de alto risco e outras doenças hematológicas e genéticas que
ameaçam a vida. A principal complicação do transplante de células hematopoiéticas é a doença
do enxerto versus o hospedeiro (DEVH), um distúrbio imunológico que afeta muitos órgãos e
sistemas, incluindo o trato gastrointestinal, fígado, pele, pulmões e mucosa oral (77).
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Fig. 14 Reação liquenóide severa
afetando o dorso de língua em
paciente com DEVH
A doença oral apresenta estrias e placas ceratóticas ou áreas erosivas e ulceradas, envolvendo
(40) tipicamente a mucosa jugal e borda lateral de língua. O dorso de língua pode demonstrar
atrofia papilar. A dor aguda ou crônica é uma das principais características do DEVH oral. Outras
características clínicas incluem xerostomia e desenvolvimento recorrente de mucoceles (40).
A Sociedade Americana de Transplante de Medula Óssea definiu critérios diagnósticos gerais e
características diferenciais específicas do DEVH oral (78). Em seus critérios, destaca o
aparecimento de lesões liquenóides, placas hiperceratóticas e abertura oral limitada (48). O manejo
pode ser complexo e pode envolver múltiplos profissionais da área de saúde, desde a Hematologia
até o Estomatologista, em que a gravidade da doença será tratada com auxílio de
imunossupressores tópicos ou sistêmicos (78).

3.2.10. Alterações palatinas no tabagismo reverso
O fumo reverso é um hábito endêmico em muitas comunidades indianas, sul-americanas e
caribenhas, bem como na Sardenha e nas Filipinas (40). Esta é uma maneira incomum de fumar
em que a extremidade acesa de um charuto, cigarro ou chuta (fumo indiano) é colocado dentro da
boca. As alterações da mucosa associadas ao tabagismo reverso afetam principalmente o palato
devido à exposição direta ao calor e à fumaça (40). As diferentes alterações observadas na mucosa
variam desde alguma pigmentação e eritema apenas até várias combinações de leucoplasia,
fissura e espessamento da mucosa palatina. Outras características observadas incluem eritema e
edema nas aberturas dos ductos das glândulas salivares menores (77). Gupta et al.
acompanharam um estudo de coorte com 3000 pacientes por 6 anos e demonstraram a natureza
potencialmente maligna dessa condição, já que 6 pacientes desenvolveram câncer no palato (80).
As lesões palatinas associadas ao tabagismo reverso são mais persistentes do que a estomatite
nicotínica observada em fumantes regulares de cigarro e, em comparação com a leucoplasia,
apresentam maior risco de evoluir para neoplasias malignas (40).

3.2.11. Epidermólise bolhosa
Epidermólise bolhosa (EB) é uma doença cutânea caracterizada por um epitélio frágil que pode se
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manifestar como bolhas e erosões da mucosa oral. A doença é classificada em 32 subtipos
diferentes, sendo as manifestações orais encontradas em todos os subtipos e incluem uma
frequência acentuada de bolhas que levam à ulceração, cicatrização e microstomia (81).
Em um estudo envolvendo 2745 pacientes com EB nos Estados Unidos, o carcinoma de células
escamosas acometeu 2,6% (73 de 2745) da população do estudo; quase todos em áreas expostas
ao sol (82). Diversos carcinomas cutâneos foram encontrados no grupo com EB distrófica
recessiva. Com base nestes dados, os autores destacaram que, no tipo distrófico recessivo, o risco
de desenvolver carcinoma cutâneo é maior que 90%. Houve apenas 1 caso de carcinoma de
células escamosas oral relatado na língua entre os cânceres não cutâneos (82).

Fig 15. Bolha superficial em
paciente com e pidermólise
bolhosa.

3.2.12. Disceratose congênita
A disceratose congênita (DKC) é uma doença congênita rara e hereditária classicamente conhecida
pela tríade mucocutânea da distrofia ungueal, leucoplasia oral e hiperpigmentação reticulada da
pele. Mutações genéticas que resultam em telômeros encurtados foram mostradas como a causa
de DKC (83). Pacientes com DKC têm risco significativamente alto de malignidade.
A leucoplasia oral é a apresentação mais comum nessa condição, encontrada em 65% a 80% dos
pacientes (40,84).
A leucoplasia na língua e ocasionalmente na mucosa bucal afeta frequentemente pacientes jovens,
e a maioria dos casos relatados de leucoplasia oral ocorreu em crianças e adolescentes com menos
de 15 anos (85). Lesões orais ceratóticas são raras em crianças, e a evidência de uma mancha
branca na língua de uma criança, na ausência de qualquer outra causa óbvia (por exemplo,
infecção por cândida ou trauma crônico) deve levantar suspeita dessa condição rara (40).

3.3. Triagem do Câncer Oral
A triagem do câncer oral é um processo em que um profissional avalia se um doente assintomático
tem uma lesão oral maligna ou potencialmente maligna. Este processo é mais comumente
realizado através do exame oral convencional (EOC), embora técnicas adjuntas possam ser
utilizadas (33). Portanto, a triagem do câncer oral é um aspecto fundamental da prevenção
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secundária, permitindo a oportunidade de detecção precoce e manejo do câncer oral e lesões
potencialmente malignas (LPM), todavia, potencialmente retardando ou interrompendo a
progressão da doença em um estágio inicial (7-9).

3.3.1. Definição
A definição de triagem aceita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) teve origem em uma
conferência da Comissão de Doenças Crônicas (CDC) em 1951; “Rastreamento é a identificação
presuntiva de doença ou defeito não reconhecido por meio de testes, exames, ou outros
procedimentos que podem ser rapidamente realizados. Testes de rastreamento separam
aparentemente bem as pessoas que provavelmente têm uma doença daquelas que provavelmente
não têm. Um teste de triagem não se destina a ser diagnóstico. Pessoas com resultados positivos
ou com achados suspeitos devem ser encaminhados para diagnóstico e tratamento necessário”
(87). A tabela abaixo descreve os principais tipos de rastreamento na área da saúde.
Tipo de Triagem

Explicação

Exemplo

Triagem em massa

Triagem em larga escala de
grandes grupos
populacionais, ex. 'adultos'
mulheres 'etc. (87,88)

Rastreio do câncer do colo do
útero para mulheres de 25 a
64 anos (90)

Triagem seletiva /
direcionada

Triagem de grupo de alto
risco, por exemplo,
"fumantes” “história
genética", etc. (87,88)

Rastreio de câncer familial (91)

Rastreio Multifásico Combina dois ou mais
testes de triagem (87,88)

Radiografia de tórax para
tuberculose, doença cardíaca
e câncer de pulmão (88)

Triagem
oportunista

Triagem de uma pessoa
para uma doença quando
ela estiver na clínica por
outro motivo (87,88)

Teste de Identificação de
Distúrbios do Uso de Álcool
(AUDIT) (92)

Triagem
ocupacional

Triagem de funcionários para
doenças não reconhecidas
previamente que são
causadas ou influenciadas
pelo trabalho ou que podem
influenciá-lo (89)

Exame de sangue para vírus
transmitidos via sanguínea
para médicos e dentistas (89)

Vigilância

Monitorização a longo prazo
da saúde de pacientes em
risco (87,88)

Vigilância das doenças
transmissíveis (88)

Tabela 1: Tipos de triagem (87-92)
Em conformidade com a definição acima em relação ao câncer oral, o rastreamento neste
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contexto implica exame oral ou testes simples que podem identificar LPM ou cânceres
precoces em pacientes geralmente assintomáticos. Os pacientes identificados seriam então
encaminhados para o serviço especializado adequado. No entanto, ao contrário do rastreio
do câncer de mama, do colo do útero e do intestino, Speight et al., em 2017, referem que
"não foram implementados programas nacionais de rastreio do câncer oral" (93). Em 1968,
Wilson e Jungner foram os primeiros a definir critérios que precisavam ser cumpridos para a
implementação de um programa de triagem (36), estes critérios foram modificados ao longo
do tempo e o Comitê Nacional de Triagem do Reino Unido (UK National Screening Committee
(UK-NSC)) possui atualmente 19 critérios para implementação de um programa de triagem
(94). Os critérios abrangem aspectos da condição (isto é, câncer oral), o teste, tratamento e
programa de triagem. Até o momento, o UK-NSC considera que o rastreamento do câncer
oral não satisfaz os critérios essenciais para torná-lo uma doença rastreável. (19,93).

3.3.2. Exame oral convencional (EOC)
O exame oral convencional (EOC) é o principal método de triagem do câncer oral
(33,94,95). Uma revisão sistemática Cochrane de 2013 sobre programas de triagem do
câncer oral descreveu uma tela visual como "não invasiva cirurgicamente, indolor e
socialmente aceitável" (15). Levando isso em concomitância com o fato de que a maioria
dos cânceres orais é precedida por uma LPM clinicamente detectável (9), um programa
de rastreamento do câncer oral parece viável, no entanto, existem dificuldades e fatores
limitantes. O principal desafio tem sido que a história natural das LPMs não foi bem
estabelecida com base em estudos de acompanhamento cuidadosamente conduzidos
e, além disso, o manejo baseado em evidências das LPMs não foi testado (16,96).
Há vantagens e desvantagens na realização do EOC. Conforme mencionado, o exame
é não-invasivo e indolor, além de ser rápido e simples se realizado por alguém
razoavelmente treinado para fazê-lo. Vários estudos revelaram boa especificidade e
sensibilidade do EOC (97-99). Por exemplo, um programa de triagem realizado na sede
da empresa em Londres, no Reino Unido, em 1995, revelou uma sensibilidade de 71%
e uma especificidade de 99% em um estudo de coorte com 292 participantes (98).
Um estudo mais recente realizado em 2015 no Porto, Portugal, revelou uma
sensibilidade de 96% e especificidade de 98% em um estudo de coorte com 727
participantes (97). Alguns desses estudos também demonstram que profissionais de
saúde, por exemplo, profissionais de saúde de área não odontológica ou profissionais
da área odontológica, são igualmente capazes de realizar EOC para a triagem do câncer
oral, desde que adequadamente treinados (99,100). Além disso, como o EOC é tão
simples de realizar, que pode ser realizado de forma oportunista junto com outros
exames e sem a necessidade de qualquer equipamento especializado (97,98). Mais
evidências do EOC serão discutidas em “Evidência da triagem do câncer oral".
Como o EOC é puramente um teste visual, em comparação ao esfregaço cervical, por
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exemplo, existe o risco da subjetividade (95). O resultado também pode variar
dependendo da qualidade e treinamento do examinador (93). Embora haja relato de boa
sensibilidade e especificidade, a triagem do câncer oral por meio do exame visual, assim
como com outros tipos de rastreamento do câncer, também é passível de produzir falsos
negativos e falsos positivos (15,87,95). Potencialmente, a maior limitação para o EOC é
o fato de que muitas vezes não é possível distinguir entre lesões benignas, LPMs e
câncer oral (93,95). LPMs e lesões cancerosas precoces podem parecer de forma sutil
e não serem detectadas, enquanto inversamente nem todos as LPMs clinicamente
detectáveis irão progredir para câncer oral (93,95,96). A história natural das LPMs não
está clara, mas uma revisão da literatura de Napier e Speight em 2008 relatou que
aproximadamente 2% dos LPMs por ano se transformarão em um carcinoma de células
escamosas oral (96).
A realização do EOC requer luz branca de boa qualidade e, idealmente, dois espelhos bucais
dentários. Para pacientes com próteses removíveis, o exame deve ser realizado com e sem
as próteses. O exame deve começar com uma inspeção minuciosa e palpação do pescoço
para linfadenopatia cervical, aumento da glândula salivar, assimetria ou lesões na pele. A
melhor forma de observação do pescoço é feita de pé em frente para o paciente, enquanto a
palpação dos linfonodos cervicais é melhor realizada de pé atrás do paciente. O
posicionamento correto do pescoço é importante para não estendé-lo durante o exame e a
cadeira odontológica deve estar na vertical e não inclinada.
Os linfonodos cervicais devem ser sistematicamente examinados de forma a incluir;
linfonodos pré e pós-auriculares, linfonodo parotídeo, linfonodo occipital, linfonodos
bucais, linfonodos faciais, linfonodos submentoniano e submandibulares, linfonodos
jugulodigástrico, cadeia de linfonodos cervicais profundos, linfonodo jugulo-omo-hióideo,
linfonodo supraclavicular anterior e linfonodos cervicais profundos posteriores (ver Fig.
4). As informações que devem ser documentadas em relação a qualquer linfadenopatia
palpável incluem localização, tamanho, forma, textura, mobilidade, endurecimento e
sensibilidade dolorosa (104).
Caso alguma anormalidade seja detectada, pode ser necessária a obtenção de imagens,
incluindo uma ultrassonografia. Caso haja confirmação de linfonodos anormais na
ultrassonografia, deve-se prosseguir com a punção aspirativa com agulha fina (PAAF) (53).
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Fig 16. O sistema linfático da cabeça e pescoço com gânglios linfáticos com
resultados prováveis positivos para câncer de lábio boca marcados em vermelho
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linfonodos pré-auriculares
Linfonodos pós-auriculares
Linfonodo parotídeo
Linfonodo occipital
Linfonodo jugulodigástrico
Cadeia cervical profunda
Linfonodos cervicais profundos
posteriores

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Linfonodo jugulo-omo-hióideo
Linfonodo supraclavicular
Linfonodo bucal
Linfonodo facial
Linfonodo submentoniano
Linfonodo submandibular

Depois disso, a inspeção da cavidade oral deve incluir um exame visual e táctil completo das
seguintes áreas:
1. Exame dos lábios externos, incluindo comissuras e área perioral.
2. Exame da mucosa labial superior incluindo vestíbulo e freio labial.
3. Exame da mucosa jugal direita e esquerda, incluindo comissuras e sulcos bucais superiores
e inferiores.
4. Exame da gengiva vestibular, palatina e lingual. Isto deve incluir o exame das cristas
alveolares edentadas, áreas retromolares e tuberosidades maxilares.
5. Exame do dorso, bordas laterais direita e esquerda e ventre da língua. Utilize gaze para
segurar e mover a língua para garantir um exame completo.
6. Exame do assoalho bucal.
7. Exame do palato duro e mole.
8. Exame da orofaringe - pressione suavemente a língua e peça ao paciente que diga "ah"
para permitir a visualização.
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3.3.4. Outros recursos auxiliares de triagem do câncer oral
Embora o EOC seja o padrão ouro atual para a triagem do câncer oral (102), outros recursos
auxiliares de diagnósticos que poderiam estar envolvidos no processo de triagem do câncer
oral incluem: coloração visual (azul de toluidina), sistemas à base de luz (quimiluminescência,
imagiologia de fluorescência de tecidos, espectroscopia de fluorescência de tecidos), biópsia
exfoliativa citologia/escova e microscopia in vivo (15,95,102,103). Embora tenha havido muita
pesquisa sobre esses recursos, principalmente em locais de atendimento secundário,
atualmente não há evidências suficientes para apoiar seu uso como ferramentas de triagem
(33,55). Essas ferramentas de detecção precoce serão discutidas em mais detalhes na
próxima seção deste capítulo.

3.3.5. Evidência de triagem de câncer oral
Em 2013, Brocklehurst et al. realizaram uma revisão sistemática de Cochrane em programas
de triagem do câncer oral (15). A revisão incluiu estudos controlados randomizados (ECR)
de programas de triagem para a detecção precoce do câncer oral ou LPM com o resultado
da mensuração primária sendo a mortalidade por câncer oral. Todo tipo de triagem foi
incluído. Apenas um estudo atendeu aos critérios de inclusão; um cluster-ECR por
Sankaranarayananin Kerala, Índia, que começou em 1995 com quatro rodadas de triagem ao
longo de um período de 15 anos (104-107). O método de triagem utilizado foi o EOC realizado
por universitários não médicos. Para o grupo da intervenção, a triagem foi realizada e as
lesões positivas com base em triagem foram encaminhadas a um dentista para diagnóstico;
para o grupo controle, os indivíduos não receberam triagem. Os resultados do estudo
mostraram uma redução geral de 12% na mortalidade por câncer oral entre a intervenção e
o grupo controle, não sendo, no entanto, estatisticamente significante. Houve, no entanto,
uma redução estatisticamente significativa de 24% na mortalidade por câncer oral entre os
grupos de intervenção e controle em indivíduos de alto risco usuários de tabaco e/ou álcool.
A taxa de sobrevivência de cinco anos também foi significativamente maior no grupo de
intervenção do que do grupo controle. Apenas 20% da população elegível participou de todas
as quatro rodadas de triagem, no entanto, desse coorte houve uma redução muito
significativa de 79% na mortalidade por câncer oral (e redução de 81% nos indivíduos de alto
risco) no grupo da intervenção em comparação ao grupo de controle (15,93,104). A revisão
sistemática (15) concluiu haver evidências inadequadas neste estudo para sugerir um
programa nacional de triagem do câncer oral e que o estudo apresentava um alto risco de
viés (15). Entretanto, a triagem direcionada/ seletiva utilizando o EOC aplicado a grupos de
alto risco pode ter custo-benefício na redução da mortalidade por câncer oral e a triagem
oportunista também foi recomendada (15,93).
Outra revisão sistemática Cochrane foi realizada em 2013 por Walsh et al. estimando a
acurácia diagnóstica do EOC, detecção por exposiçào à luz, biomarcadores e autoexame em
adultos aparentemente saudáveis (29). A revisão incluiu ECRs e estudos transversais com
um objetivo principal de teste precisão. Treze estudos preencheram os critérios de inclusão;
dez avaliaram somente o EOC, dois avaliaram o somente o autoexame e um ECR comparou
somente o EOC com o EOC realizado com auxílio da coloração com azul de toluidina. Os
resultados demonstraram que EOC apresenta valores variáveis de sensibilidade (0,50-0,99),
porém com alta especificidade (>0,80). O autoexame apresentou baixos valores de
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sensibilidade (0,18 e 0,33) e valores de especificidade mais altos, porém variáveis (0,54 e
1,0). Um ECR encontrou uma maior taxa de detecção de câncer oral ao combinar o EOC com
a coloração com azul de toluidina em comparação com o EOC sozinho (29,93). Esta revisão
sistemática (29) concluiu que a base atual de evidências para o EOC é limitada, mas mostrou
boa sensibilidade e especificidade em alguns estudos e, conforme acima mencionado, pode
reduzir a mortalidade em populações de alto risco (29). Não havia evidências suficientes
sobre a precisão do teste de autoexame para recomendá-lo como parte de um programa de
triagem nacional (29,93).
Uma revisão sistemática mais recente realizada em 2015 por Warnakulasuriya et al. foi
realizada para avaliar a eficácia dos programas de triagem do câncer de mama e LPM na
Europa (108). Um total de dezesseis estudos europeus entre os anos de 1980 e 2014 foram
incluídos. Todos os estudos utilizaram o exame oral convencional (EOC) como método de
triagem. Nenhum dos estudos foi um estudo controlado randomizado (ECR) e nove dos
estudos foram puramente descritivos e não analisaram o resultado, portanto, a validade de
seus dados não pôde ser avaliada. Apenas um estudo europeu divulgou dados de
acompanhamento a longo prazo após a realização da triagem. Esta revisão sistemática
concluiu que não houve resultados consistentes entre os estudos revisados e, em
conformidade com outras revisões, sugeriu que a triagem oportunista em consultórios
dentários ou a triagem seletiva de pacientes de alto risco pode ser benéfica (93,108).
O Fórum Global de Câncer Oral publicou recentemente uma revisão sobre o status internacional
atual da triagem do câncer oral em 2017 (93), que resume grande parte das evidências discutidas
nesta seção. Em conclusão da evidência, embora haja uma pesquisa abundante sobre a triagem
do câncer oral, houve apenas uma avaliação de um programa de rastreamento, que é o ECR de
Sankaranarayanan (104-107) o que acaba representando alto risco de viés (15). Em termos gerais,
a triagem do câncer oral utilizando o EOC pode ser viável, demonstrando ter boa validação em
diversos estudos e podendo reduzir a mortalidade em grupos de alto risco. De um modo geral, as
evidências parecem estar de acordo com o fato de que a triagem oportunista e seletiva de grupos
de alto risco tem potencial de serem métodos de triagem para o câncer oral bem-sucedidos e com
bom custo benefício. Mais pesquisas são necessárias sobre a história natural do câncer oral, tipos
diferentes de testes de triagem (veja a próxima seção) e programas de triagem idealmente
baseados em ECRs (93).

3.3.6. Custo benefício
Pouco se sabe sobre o custo benefício da triagem do câncer oral (109). O único ECR disponível
sobre a triagem do câncer oral realizado por Sankaranarayanan (104-107), previamente discutido,
que conduziu uma análise de custo como parte da pesquisa (110). Isto mostrou que a triagem do
câncer oral utilizando o EOC pode ter um bom custo benefício em grupos de alto risco. O valor do
custo por ano de vida salvada foi de US$ 835 para toda a população e US$ 156 para grupos de
alto risco (93,110). Isso também mostra que a utilização de profissionais de saúde não
odontológicos ou não médicos pode ter bom custo benefício. Em 2006, Speight et al. utilizaram um
modelo de análise com base em decisão para determinar os custos incrementais dos programas
alternativos de triagem do câncer oral realizados em ambientes de atendimento primário no Reino
Unido (109). Isso mostrou que o custo de vida por ano economizado com a triagem oportunista
seletiva de alto risco para o câncer oral foi de £22.850, o que é considerado boa relação custo-
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benefício pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) no Reino Unido, sugerindo que esse tipo de
triagem pode ter boa relação custo benefício (109).

3.3.7. O papel do Dentista Clínico Geral (DCG)
Conforme previamente discutido, a triagem do câncer oral pode ser uma ferramenta eficaz
de prevenção secundária para detecção precoce do câncer oral e LPMs, particularmente na
forma de triagem oportunista direcionada a grupos de alto risco (15,93,108). A triagem
oportunista é a realização de uma triagem de uma pessoa para doenças ao frequentar uma
clínica por outro motivo (87,88) e, no caso da triagem de câncer oral, é mais provável que
seja realizada por um DCG ou demais profissionais de saúde bucal quando um paciente
comparece a uma consulta para exame de rotina ou sessão de tratamento. Infelizmente, um
estudo realizado por Netuveli et al. em 2006, demonstrou que os pacientes de alto risco
(usuários de tabaco e/ou álcool) têm menos probabilidade de serem assíduos a consulta do
que pacientes de baixo risco (111). Portanto, “quanto maior o risco de câncer oral, menor a
probabilidade de consultas odontológicas regulares”, o que tem sido descrito como a “lei
inversa da triagem” (111). Esses pacientes tem mais probabilidade de comparecer a
consultas quando sentem dor, portanto, é importante que a triagem oportunista também seja
realizada em consultas de emergência.
Uma breve revisão do Journal of American Dental Association (JADA) descreve que um
exame abrangente de câncer oral deve levar apenas 90 segundos, com base nos métodos
recomendados pela OMS (112), portanto, pode ser realisticamente incorporado em todas as
consultas odontológicas.
O câncer oral pode assumir várias formas, no entanto, características clínicas típicas a serem
observadas incluem (18):
•

Lesão branca

•

Lesão vermelha (eritroplasia)

•

Lesão mista vermelha/branca (salpicada)

•

Úlcera granular com margens elevadas

•

Nódulo / inchaço

•

Lesão verrucosa

•

Endurecimento

•

Vascularização anormal

•

Dor ou dormência

•

Alvéolo de extração sem cicatrização

•

Dentes com mobilidade por razões sem explicação

•

Linfadenopatia cervical

•

Disfagia

•

Perda de peso

A British Dental Association divulgou uma estratégia de gestão para a prática odontológica
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na triagem oportunista do câncer oral em 2000, que estabelece o dever em relação aos
cuidados de um dentista inclui a obrigação de examinar a boca toda (30). Além disso, ele
destaca a crescente importância médico-legal dessa responsabilidade, mas, mais importante,
a oportunidade única que os dentistas têm de reduzir a mortalidade por câncer oral por meio
da triagem oportunista do câncer oral (30). É importante lembrar que a obrigação de um DCG
não termina na triagem; o DCG também deve encaminhar as lesões suspeitas para os
especialistas apropriados para diagnóstico em tempo hábil (17,18). A maior parte dos locais
terá formulários específicos de encaminhamento para suspeitas de câncer oral, no entanto,
caso não haja encaminhamento proforma e tradicional, deve-se declarar que a profissional
responsável pelo encaminhamento suspeita de um diagnóstico de câncer oral. Em 2000, o
NHS England definiu o "Plano NHS de Câncer", que estabeleceu uma meta nacional para
todos os encaminhamentos com suspeita de câncer para que sejam atendidos dentro do
período de duas semanas (113). As Diretrizes do Instituto Nacional de Excelência em Saúde
e Assistência (NICE) em 2015 estabeleceram diretrizes para quando deve ser feito o
encaminhamento por suspeita de câncer oral (114) (Tabela 2).
Diretrizes para encaminhamento por suspeita de câncer oral
Considere um roteiro para encaminhamento por suspeita de câncer oral (para uma
consulta dentro do período de 2 semanas) em pessoas com:
• ulceração inexplicada na cavidade oral com duração superior a 3 semanas ou
•

um nódulo persistente e inexplicável no pescoço

Considere um encaminhamento urgente (para uma consulta dentro do período de 2
semanas) para avaliação de um dentista* de possível câncer oral em pacientes que:
• possuem um nódulo no lábio ou na cavidade oral ou
•

uma mancha vermelha ou vermelha e branca na cavidade oral consistente
com eritroplasia ou eritroleucoplasia

Considere um roteiro para encaminhamento por um dentista devido à suspeita de
câncer (para uma consulta dentro do período de 2 semanas) oral em pessoas com:
• um nódulo no lábio ou na cavidade oral consistente com câncer oral ou
•

uma mancha vermelha ou vermelha e branca na cavidade oral consistente
com eritroplasia ou eritroleucoplasia

Tabela 2. Diretrizes para encaminhamento por suspeita de câncer oral – NICE (NG12) (114)

* Esta diretriz tem sido criticada por levar possivelmente ao atraso no diagnóstico do câncer
oral, já que não existe um roteiro definido para encaminhamento entre o médico e o dentista.
Um diagnóstico mais imediato poderia ser obtido por meio do encaminhamento direto do
médico para especialistas no âmbito do atendimento secundário. Grimpes et al. realizaram
uma auditoria retrospectiva de encaminhamentos por suspeitas de câncer oral em um
departamento de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Reino Unido que descobriu que de nove
encaminhamentos que preenchiam os critérios da diretriz NG12 recomendando
encaminhamento inicial para um dentista, um desses pacientes foi diagnosticado com câncer
oral. Apesar do pequeno tamanho da amostra, esses resultados mostram que,
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potencialmente, 1 entre 9 pacientes pode ter seu diagnóstico de câncer oral atrasado. Os
autores também levantaram a questão de que nem todos os adultos são registrados por um
dentista do National Health Care (NHS) (115).
Mas quais são as opiniões e percepções do dentista sobre seu papel na triagem do câncer
oral? Um estudo espanhol em 2008 entrevistou dentistas e descobriu que 95% achavam que
os dentistas estavam qualificados para realizar o exame de câncer oral, mas apenas 50%
sentiam que seu conhecimento sobre o câncer oral era atual (116). Um estudo mais recente
de 2013 na Malásia mostrou que aproximadamente 85% dos dentistas sempre ou
ocasionalmente realizavam exame de câncer oral, e 82,5% descreveram-se confiantes para
fazê-lo (117). Um estudo diferente no norte da Alemanha, também em 2013, revelou opiniões
ligeiramente diferentes dos dentistas; apesar de 71,3% acharem que os dentistas são
qualificados para realizar exames de câncer oral, apenas 37,2% acham que a maioria dos
dentistas está adequadamente treinada para fazê-lo, e apenas 49,1% descreveram seu
conhecimento sobre câncer oral como atual.
Uma porcentagem frustrante de apenas 32,4% relatou sempre realizar exame oral de rotina
na consulta inicial (118). No geral, as evidências parecem mostrar que, embora os dentistas
se sintam qualificados para realizar a triagem oportuna do câncer oral, muitos não se sentem
confiantes em seu próprio conhecimento e capacidade de fazê-lo. Isso destaca a necessidade
de mais educação em triagem do câncer oral direcionada tanto aos dentistas de graduação
como aos de pós-graduação.
Com relação à percepção dos pacientes sobre o rastreamento do câncer oral na prática
odontológica, um estudo transversal de 2012, mencionado anteriormente, revelou que apenas
14% dos pacientes tinham consciência que o seu DCG o examinava rotineiramente para
câncer oral, mas 92% gostariam de ser informados sobre a triagem do câncer oral que está
ocorrendo (21). Isso reforça ainda mais o papel do DCG na triagem do câncer oral.

3.3.8. Recursos educacionais voltados a DCGs/profissionais de
saúde bucal sobre detecção/triagem do câncer oral
Conforme discutido, o conhecimento do DCG e de demais profissionais de saúde bucal e a
confiança na triagem do câncer oral são frequentemente definidos como sub-ótimos (116118). A Internet é uma plataforma extremamente usada para acessar o conhecimento tanto
por pacientes quanto por profissionais de saúde (119). Existem vários recursos
educacionais baseados na web sobre a triagem do câncer oral e estes foram resumidos e
avaliados quanto à qualidade em um artigo recente de Varela-Centelles et al. Os autores
descobriram que a qualidade geral da informação nos sites endereçados ao profissional de
saúde oral era de alto padrão, particularmente nos quatro sites abaixo (119):
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• BC Cancer Agency: www.bccancer.bc.ca
• British Dental Association: www.bda.org
• Oral Cancer Foundation: www.oralcancerfoundation.com
• www.ocEdr.org: Oral Cancer Education and Research Centre (WHO C-C on Oral Cancer)
A seleção de sites confiáveis para o ensino sobre triagem do câncer oral pode contribuir para
preencher atuais lacunas presentes no conhecimento dos profissionais de saúde (119).

3.3.9. Pontos chave
A triagem do câncer oral é um aspecto fundamental da prevenção secundária e envolve a
utilização de exame oral ou testes simples para detectar clinicamente as LPMs ou o câncer
precoce oral em pacientes geralmente assintomáticos. A evidência cumulativa demonstra
que o rastreamento oportunista de grupos de alto risco pode ter boa relação custo benefício
e ser bem-sucedido na redução da mortalidade por câncer oral. Portanto, os DCGs têm um
papel importante na triagem do câncer oral, no entanto, evidências mostraram a necessidade
de conhecimento adicional nessa área. Vários recursos educacionais baseados na web
estão disponíveis tanto para os DCGs quanto para profissionais de saúde bucal sobre
triagem de câncer oral. Os pacientes devem ser informados sobre a triagem do câncer oral
que está ocorrendo nas práticas odontológicas, uma vez que se descobriu que isso melhora
a satisfação e a conscientização.

3.4. Métodos auxiliares para detecção precoce
Como discutido, o EOC é o principal método e padrão ouro para o rastreamento do câncer
oral, entretanto existem diversos métodos diagnósticos coadjuvantes que têm potencial
para serem utilizados na triagem do câncer oral (33,93,102,103,120). As principais técnicas
coadjuvantes são; coloração visual (azul de toluidina), sistemas à base de luz
(quimiluminescência,

imagiologia

de

fluorescência

tecidual,

espectroscopia

de

fluorescência de tecidos) e citopatologia. Estes encontram-se resumidos e descritos na
Tabela 3.
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3.4.1. Resumo das principais técnicas coadjuvantes
Técnica

Exemplos

Descrição

Coloração de tecido
vivo

Azul de
toluidina
(AT)

• Também conhecido como cloreto de tolonio,
acredita-se que o AT colore os ácidos nucleicos
que são teoricamente mais abundantes nas
células displásicas e malignas.
• Coloração positiva é azul escura.
• É usado desde a década de 1980 para destacar
lesões displásicas e malignas, bem como
demarcar a extensão de uma lesão antes da
cirurgia.

Sistema a base de
luz:

Vizilite and

Quimiluminescência

Microlux/DLÒ

• Inspeção visual da mucosa oral com luz
azul/branca quimioluminescente após enxague
bucal com solução de ácido acético à 1%.
• Células epiteliais normais absorverão a luz
• e aparecem em azul, enquanto o epitélio
anormal refletirá a luz e parecerá branco
brilhante ou "acetobranco".
• Acredita-se que tal fato deve-se à maior relação
núcleo/citoplasma no epitélio displásico e
maligno.

Fluorescência de
tecidos

VELscopeÒ

Vizilite PlusÒ

Vizilite ProÒ
IdentafiÒ

• Exposição de tecidos a um comprimento de
onda
específico
de
luz,
causando
autofluorescência de fluoróforos celulares.
• VELscope® & Vizilite Pro® emitem luz azul intensa
(400 a 460nm).
• A presença de atipia celular irá alterar a
concentração e distribuição de fluoróforos, o que
afetará a forma como o tecido reage à luz,
alterando assim a cor visualizada.
• Na mucosa bucal, o tecido anormal demonstrará
perda de fluorescência e aparecerá mais escuro
em comparação ao tecido saudável.
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Técnica

Exemplos

Descrição

Fluorescência
tecidos
(continuação)

de

•

Identafi® possui três fontes de luz; luz branca
tradicional, luz violeta 405nm que detecta
autofluorescência semelhante à do VELscope®
& Vizilite Pro® é uma luz verde-âmbar (540575nm)
para
demonstrar
alterações
vasculares, através do aumento do contraste
e, em geral, refletir a luz a partir de múltiplos
planos teciduais, de maneira semelhante ao
realce do contraste na imagem de Narrow
Band (NBI)).
O valor da visualização da vascularização baseiase no princípio de que há aumento da
angiogênese no câncer oral.

Espectroscopia
Fluorescência
Tecidual

de

•

Exposição de tecidos a vários
comprimentos de onda de excitação.
O espectrógrafo recebe, registra e analisa dados
eliminando qualquer subjetividade.
Atualmente, seu uso é limitado à
avaliação
de
pequenas
lesões
previamente identificadas na mucosa.

•
•

Citopatologia

OralCDx

•
•

•

•

•
Confocal in vivo

microscopia

Microscopia •
confocal de
refletância
•
•
Vivascope
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Coleta de uma amostra epitelial usando um
dispositivo não laceracional (espátula de madeira
ou metálica ou escova endocervical).
As amostras são fixadas em uma lâmina de
vidro e enviadas em fixadores líquidos e coradas
através de um teste de Papanicolau modificado.
O método de células em bloco pode ser usado para
preparar material citológico para que possa ser
processado e visto na forma de corte histológico. O
método de células em bloco aumenta a eficiência
celular e melhora a precisão do diagnóstico (123)
Se os resultados retornarem como "positivos"
ou "atípicos", eles devem ser encaminhados
para a biópsia tradicional feita com uso de
bisturi.
Não é uma alternativa para biópsia feita com uso de
bisturi.
Técnica não invasiva de imagem de tecidos moles
superficiais para aproximar profundidades de 200300m (124).
Oferece oportunidade para inspeção em tempo
real em nível microscópico (125).
Uma fonte de luz é focalizada em um pequeno ponto
iluminado dentro dos limites do tecido chamado

1500
Vivascope
3000
•

"voxel". Feixe de luz deste voxel é detectada e forma
um pixel. Vários pixels formam
uma imagem em um processo conhecido como
"secção ótica" em que um tecido pode ser
seccionado de maneira não invasiva, como no
método convencional de microscopia de luz (124).
Atualmente, as principais aplicações clínicas são
nas áreas de dermatologia e oftalmologia (124).

Tabela 3. Métodos auxiliares para detecção precoce (103,121-125)

Fig. 18 Carcinoma de células escamosas na mucosa jugal direita
(zona escura devido à perda de fluorescência da lesão)

3.4.2 Evidência de técnicas auxiliares
Uma revisão sistemática de métodos auxiliares de detecção do câncer oral, conduzida por
Lingen et al. em 2008, concluiu que nenhuma das técnicas coadjuvantes possui evidência
suficiente que suporte seu uso na triagem do câncer oral quando comparado unicamente à
realização do EOC (103). Muitos dos estudos avaliaram as técnicas de maneira diagnóstica
em lesões orais já identificadas, e não como ferramentas de triagem (103). Mas uma revisão
sistemática em 2008 foi realizada por Patton et al. com relação a técnicas coadjuvantes para
detecção de câncer oral e LPMs (120), e constatou que a maior base de evidências se deu
no uso do AT, podendo ser eficaz como ferramenta de diagnóstico em pacientes de alto risco
com lesões orais identificáveis, no entanto, não houve evidência para suportar seu uso como
ferramenta de triagem (92,120). Verificou-se falta de evidência em relação ao uso de técnicas
coadjuvantes como ferramentas de detecção no primeiro atendimento. Em linhas gerais, a
revisão concluiu não haver evidências suficientes para corroborar o uso de tais ferramentas
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(120). Uma revisão de 2017 publicada no British Dental Journal (BDJ) discutiu os diagnósticos
coadjuvantes para câncer oral e detecção pré-câncer que podem ser utilizados na prática
clínica do consultório e que podem auxiliar os GDPs no precoce encaminhamento para
especialistas.
O acima referido destacou que várias revisões sistemáticas sobre diversas técnicas
coadjuvantes na detecção precoce do câncer oral concluíram que, embora a sensibilidade
fosse moderadamente boa, a especificidade era baixa e falsos positivos podem causar
ansiedade desnecessária do paciente. O teste de ViziLite demonstrou ter baixa sensibilidade
na detecção de lesões de alto risco e diversos estudos revelaram que a AT pode identificar
lesões orais potencialmente malignas de alto risco. No entanto, o tamanho das amostras tem
sido pequeno e não há estudos de acompanhamento a longo prazo (126)
A maioria dos estudos utiliza ferramentas únicas e, portanto, é difícil comparar os resultados
de diferentes técnicas. Um estudo de Awan et al. avaliou várias ferramentas em um único
coorte de pacientes e comparou sua eficácia, relatando melhor especificidade através da
combinação de autofluorescência, quimiluminescência e AT (127).
Uma revisão sistemática e metanálise mais recente da Cochrane em 2015 estimou a precisão
diagnóstica dos instrumentos auxiliares de detecção precoce na identificação do câncer oral
e LPMs do lábio e da cavidade oral, em pessoas com lesões clinicamente evidentes (128).
Quarenta e um estudos foram incluídos na revisão, incluindo citopatologia e detecção por
exposição à luz. Nenhum dos estudos foi considerado de baixo risco para viés em todos os
domínios avaliados. Os autores da revisão concluíram que nenhum dos métodos
coadjuvantes ao exame visual poderia ser recomendado como substituto da biópsia realizada
com bisturi e exame histopatológico (93,128). A citopatologia parece ter a mais alta
sensibilidade e especificidade, portanto, pode oferecer o maior potencial, no entanto, mais
estudos são necessários (93,128). Como esta revisão estava avaliando a precisão
diagnóstica, não havia evidências que apoiassem o uso de técnicas coadjuvantes como
ferramentas de triagem para o câncer oral.
Uma revisão de 2016 realizada por Maher et al. analisou o escopo atual e evidências para
aplicações de microscopia confocal (MC) in vivo no diagnóstico e tratamento de pacientes
com patologia da mucosa bucal. Dos 25 artigos incluídos, houve dois estudos de casocontrole e um estudo transversal, com o restante sendo relatos de casos ou séries de casos.
O Reflectance CM (RCM) foi o tipo de MC mais comumente usado. Sete artigos discutiram o
uso de MC in vivo em malignidades orais e seis trabalhos discutiram seu uso na displasia oral,
no entanto o tamanho das amostras foi pequeno (124).
Uma revisão sistemática de 2016 realizada por Lucchese et al. analisando a literatura sobre
RCM encontrou três artigos sobre lesões orais potencialmente malignas e câncer oral. Um
estudo realizado por Maitland et al. descobriu que as imagens confocais no tecido normal,
displasia oral e câncer oral correlacionaram-se bem com a histologia subsequente, no
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entanto, novamente, o tamanho da amostra foi pequeno (125). Ambas as revisões concluíram
que, embora exista um potencial promissor para o uso de MC na detecção não invasiva de
LPMs e câncer oral, a evidência atual é limitada e sendo necessárias mais pesquisas
(124,125).
Uma alternativa mais econômica ao MC é a microendoscopia de alta resolução, que utiliza
uma sonda de fibra óptica para obter imagens de fluorescência de alta resolução do tecido
sem a necessidade de sistemas complexos de digitalização. Utilizando uma sonda de fibra
óptica para obter imagens de fluorescência de alta resolução do tecido sem a necessidade de
sistemas complexos de digitalização. Muldoon et al. publicaram dados promissores para o uso
da microendoscopia na detecção precoce do câncer oral (126,129).

3.5. Biópsia e histopatologia
Apesar da pesquisa continuada sobre métodos diagnósticos coadjuvantes para câncer oral,
como já descrevemos acima, a biópsia de bisturi e a histopatologia continuam sendo o padrãoouro para o diagnóstico de câncer oral (102,120,128,130). Se uma lesão oral for suspeita de
ser maligna ou potencialmente maligna, uma biópsia deve ser realizada pelo especialista
apropriado no atendimento secundário (130). A biópsia incisional é a biópsia de escolha, pois
permite a visualização e o manejo definitivo da lesão no momento do diagnóstico (130-132).
As biópsias excisionais devem ser reservadas para quando o clínico tiver quase certeza de
que a lesão é completamente benigna (por exemplo pólipos fibro-epiteliais, mucoceles) ou
caso a lesão seja tão pequena que a biópsia incisional poderia ser quase impossível (131).
Existem dois tipos de biópsia incisional; biópsia de bisturi tradicional e biópsia por punch. Uma
biópsia de bisturi tradicional é geralmente realizada com uma lâmina de número 15 para criar
uma incisão elíptica de profundidade adequada e de relação comprimento/largura de 3: 1. Em
seguida esta elipse é extirpada segurando suavemente uma extremidade da elipse com uma
pinça de tecido e dissecando-a usando o bisturi (130,132,133). Alternativamente, uma biópsia
por punch seria realizada com uma lâmina circular presa ao cabo plástico, que vem em vários
tamanhos de 2-6mm de diâmetro, dentro os quais os de 4 ou 6mm são os mais utilizados. A
lâmina circular é avançada no tecido oral com pressão rotacional contínua e o cilindro
resultante do tecido é apreendido na base com pinça de tecido e um bisturi é usado para
retirá-lo (130). Dependendo do local anatômico da biópsia, ambas as técnicas são concluídas
suturando a ferida resultante usando uma sutura reabsorvível apropriada. A Tabela 4 descreve
uma abordagem gradual na realização de uma biópsia incisional. Ainda há debates com relação
a técnica preferida; biópsias elípticas tradicionais têm uma área maior de epitélio para
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avaliação patológica e são mais fáceis de incorporar durante o processamento, no entanto,
foi demonstrado que as biópsias por punch contêm menos artefatos que as biópsias
tradicionais (134).

Estágio

Procedimento

1

Obter consentimento adequado para o procedimento de biópsia,
incluindo benefícios e possíveis riscos

2

Identificar a área apropriada para a realização da biópsia (veja abaixo)

2

Administrar anestésico local adequado
Técnica de biópsia com uso de bisturi:
• A lâmina número 15 é usada para criar uma incisão elíptica
com profundidade adequada e relação comprimento/largura de
3: 1.
• Esta elipse é então extirpada segurando delicadamente uma
das extremidades da elipse com uma pinça de tecido ou sutura
e dissecando-a usando o bisturi

3

Técnica de biópsia por punch:
• A lâmina circular do dispositivo de biópsia por punch é
inserida no tecido oral com pressão rotacional contínua.
(Atente-se para estruturas teciduais profundas nervos/vasos, etc., pois a incisão é cega)
• O cilindro resultante do tecido é retido na base com pinça
para tecido e um bisturi é usado para retirá-lo.

4

Fixar o fragmento imediatamente em líquido fixador (formol
tamponado a 10%)

5

Realizar suturas reabsorvíveis adequadas, se a anatomia permitir,
caso contrário, podem ser utilizadas técnicas hemostáticas
alternativas, como a cauterização bipolar ou o nitrato de prata.

6

Confirmar a hemostasia antes que o paciente saia da cirurgia.

7

Orientações pós-operatórias

Tabela 4. Abordagem passo a passo da biópsia incisional
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Fig 19. Biópsia por punch na
superfície ventral direita da língua
Para uma lesão com suspeita de malignidade, a biópsia incisional deve ser feita a partir da
margem da lesão e deve idealmente incluir algum epitélio clinicamente normal (Figura 5). Se
confirmado como malignidade, isso permite a comparação e ajuda na confirmação de que o
tumor está surgindo da sobreposição do epitélio (130). Além disso, pode permitir a visualização
da frente invasiva do tumor. Existem cada vez mais evidências de que as células na frente
invasiva são as mais agressivas e constituem importante fator prognóstico para câncer oral
(130,135). O centro da área suspeita de tumor deve ser evitado, pois pode conter tecido
necrótico ou ulceração, tendo, portanto, menor valor diagnóstico (particularmente porque o
crescimento invasivo primário se dá na margem da lesão) (130,131).
Para uma suspeita de lesão potencialmente maligna ou displásica, uma biópsia incisional deve
ser realizada na parte mais suspeita da lesão, por exemplo, uma área de manchas, eritema,
endurecimento ou, no caso de uma leucoplasia, a área mais densa ou mais verrucosa (Figura
6) (130,132). Caso o AT esteja disponível para o operador, sua aplicação pode ajudar na
indicação do local ideal da biópsia, ou seja, a região marcada pelo corante.
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Fig 20. Exemplo de um local para a
bióspsia incisional em suspeita de
malignidade

Fig 21. Exemplo de uma local para a
biópsia incisonal em lesão displásica
suspeita

Avaliação histopatológica com confirmação ou exclusão da presença de malignidade. A
malignidade mais comum da cavidade oral é o carcinoma oral de células escamosas (CCEO).
A biópsia incisional só consegue fornecer informações limitadas sobre o tumor, como o grau
de diferenciação (136). Uma abordagem da equipe multidisciplinar será então adotada para
gerenciar o paciente de forma adequada, seja com intenção curativa ou paliativa. Técnicas de
imagem, incluindo radiografias, tomografia computadorizada (TC), ressonância nuclear
magnética (RNM) e ultrassonografia são geralmente usadas para auxiliar no diagnóstico,
tratamento e estadiamento do tumor (102). Se o paciente for submetido à excisão cirúrgica
do tumor, +/- dissecção do pescoço, isso também contribuirá para o estadiamento do tumor.
A classificação universal do estadiamento do tumor utiliza o sistema TNM desenvolvido pela
International Union Against Cancer em 1988 (136).
A histopatologia das LPMs é variável dependendo do tipo específico de lesão. As LPMs têm um
risco aumentado de transformação maligna, mas não são necessariamente displásicas. A displasia
epitelial oral é definida pela OMS como "um espectro de alterações epiteliais arquitetônicas e
citológicas, associadas a um aumento do risco de progressão para o CCE” (137)
Tradicionalmente, a displasia epitelial oral é classificada em três graus de severidade; leve,
moderada e severa. Existem três fatores principais na determinação do grau de lesão displásica;
atipia citológica, distúrbio arquitetônico e número de terços do epitélio em que a atipia é encontrada.
As alterações citológicas incluem variações anormais no tamanho e forma nuclear e celular,
aumento nuclear para a razão citoplasmática, figuras mitóticas atípicas e hipercromatismo. As
alterações arquitetônicas incluem cristas epiteliais em forma de gota, estratificação epitelial
irregular, perda da polaridade das células basais. Tradicionalmente, a displasia discreta está
confinada ao terço inferior do epitélio exibindo atipia citológica e/ou arquitetural, a displasia
moderada exibe atipia que se estende pelos dois terços inferiores do epitélio e a displasia
severa/carcinoma in situ pode exibir atipia em toda a espessura do epitélio (138).

60
60

A classificação da displasia possui risco de subjetividade e a reprodutibilidade
intraexaminador e interobservador é fraca, portanto, um sistema de classificação binária tem
sido sugerido. O sistema binário possui dois níveis e separa a displasia epitelial oral em
categorias: displasia de baixo grau e alto grau. A Tabela 4 descreve a sobreposição entre o
sistema de classificação da OMS e o sistema binário. Kujan et al. descreveram o ponto de corte
entre lesões de baixo e alto grau na forma de 4 alterações arquitetônicas e 5 alterações
citológicas, sendo essas características associadas à progressão da doença (138).
Embora o sistema binário não seja oficialmente validado; é frequente verificar que patologistas
descrevem ambos os sistemas em seus relatórios. A classificação histológica mais atualizada
da displasia epitelial oral, conforme definição da OMS, está resumida abaixo (137).
Sistema de classificação da Sistema binário
OMS
Displasia leve

Baixo grau de displasia

Displasia moderada
Displasia severa

Alto grau de displasia

Tabela 5. Sistemas de graduação de displasia epitelial oral (89)
Não há consenso universal sobre como gerenciar a displasia epitelial oral. Uma revisão sobre
a gestão da displasia epitelial oral pelo World Workshop on Oral Medicine (WWOM IV) em
2007, concluiu que devido à falta de ensaios clínicos randomizados, recomendações
baseadas em evidências não poderiam ser dadas como base para o tratamento cirúrgico de
lesões displásicas orais (139). No entanto, existe uma opinião geral de que a displasia epitelial
leve pode ser monitorada de perto, a menos que haja suspeita com relação aos aspectos
clínicos ou fatores de risco do paciente. Pacientes com displasia epitelial severa devem ser
submetidos à excisão completa da lesão, a menos que a lesão seja extensa e comprometa a
função, momento em que se deve realizar uma cuidadosa monitorização. O manejo da
displasia epitelial moderada é incerto para os clínicos e o sistema binário visa ajudar a resolver
isso.
A literatura geralmente sugere indicar a excisão dessas lesões, embora o monitoramento
rigoroso da displasia epitelial moderada também seja aceitável dependendo de fatores
clínicos e do paciente (140). A histopatologia não pode ser tomada isoladamente; a correlação
clinico patológica e preferência do paciente são fatores essenciais para a tomada de decisão
no que se refere ao manejo da lesão.

61

Fig. 22 Hiperceratose sem displasia

Fig. 24 Displasia severa

Fig. 23 Displasia moderada

Fig. 25 Carcinoma de células escamosas

3.6. Pontos chave
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•

Existem cada vez mais pesquisas sobre o uso de métodos coadjuvantes de
detecção para o câncer oral, incluindo quimiluminescência, fluorescência
tecidual e citopatologia oral.

•

No entanto, não há evidências que apoiem seu uso como ferramentas de triagem e
a atual base de evidências não os recomenda como um substituto da biópsia com
bisturi e do exame histopatológico.

•

Uma biópsia incisional da margem da lesão é recomendada para suspeitas de lesões
malignas ou biópsia incisional da área mais alterada de uma LPM suspeita.

O futuro?
Conforme estabelecido, a prevenção secundária do câncer oral é a detecção e manejo
precoce do câncer oral e de desordens potencialmente malignas com o objetivo de retardar
ou interromper a progressão da doença em um estágio inicial (7-9). O fato de que a maioria
dos cânceres orais são precedidos por uma LPM detectável dá oportunidade de uma
detecção precoce.
Conforme discutido, a evidência atual para a triagem do câncer oral é limitada, embora apoie
a eficácia da triagem de grupos de alto risco usando o EOC. Alguns estudos sugeriram que
os marcadores moleculares poderiam ser usados como uma ferramenta de triagem para
câncer oral, porém no momento, não há evidências para apoiar isso, muito embora haja
implicações para pesquisas futuras. (93,95)
Marcadores moleculares têm o potencial de atuar como indicadores objetivos de LPMs e
respectivos riscos de transformação maligna. Essa é uma perspectiva importante e
estimulante, pois é baixa a confiabilidade dos métodos clínicos e histopatológicos atuais para
prever alterações malignas. Existem várias categorias de marcadores moleculares que foram
sugeridos no âmbito do câncer oral e LPMS, por exemplo, status de ploidia de DNA, perda de
heterozigosidade, marcadores de proliferação como Ki67, eventos epigenéticos, marcadores
de danos no DNA e células-tronco (9,136). Há evidências de que a iniciação e propagação do
CCE está relacionada a uma subpopulação de células tumorais conhecidas como célulastronco cancerosas (CSC) (142,143). Portanto, há potencial para desenvolver marcadores CSC
que podem ser usados para prever a transformação maligna. Há uma série de estudos sobre
a presença desses marcadores CSC em LPMs e CCE, por exemplo, a identificação de Bmi1
(144,145). Embora exista uma grande quantidade de pesquisas sobre marcadores
moleculares, a dificuldade está em transpor isso para nosso atendimento clínico ao paciente.
O British Journal of Oral Cancer publicou diretrizes em 2005 para a realização de estudos de
prognóstico de marcadores tumorais (REMARK) que ajudarão a orientar pesquisas futuras
(146).
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•

A prevenção secundária do câncer oral é a detecção e manejo precoce do câncer oral
e de desordens potencialmente malignas com o objetivo de retardar ou interromper a
progressão da doença em um estágio inicial.

•

Educação pública sobre o câncer oral é parte essencial da prevenção secundária. Isso
inclui aumentar a conscientização sobre os primeiros sinais de câncer oral e como
realizar o autoexame da boca.

•

O aumento da conscientização do público sobre o papel do DCGs na triagem e detecção
do câncer oral pode auxiliar no atendimento odontológico e na busca de opinião de um
dentista em caso de suspeita ou dúvida de que algo está errado nos tecidos moles da
boca na forma de uma úlcera que não evolui para cura.

•

A mídia social e a publicidade também podem desempenhar um papel no aumento da
conscientização pública.

•

A triagem do câncer oral é um aspecto fundamental da prevenção secundária e
envolve a utilização de exame oral ou testes simples para detectar clinicamente as
LPMs ou o câncer precoce oral em pacientes geralmente assintomáticos.

•

Rastreamento oportunista de grupos de alto risco pode ter boa relação custo benefício e
ser bem-sucedido na redução da mortalidade por câncer oral.

•

DCGs têm um papel integral na triagem do câncer oral, no entanto, evidências mostraram
a necessidade de conhecimento adicional nessa área.

•

Existem métodos coadjuvantes utilizados na detecção do câncer oral que incluem
quimiluminescência, fluorescência tecidual e citopatologia oral, embora estes precisem
ser testados em unidades de atenção primária.

•

No entanto, a tradicional biópsia com uso de bisturi e o exame histopatológico ainda são
padrão-ouro. Uma biópsia incisional da margem da lesão é recomendada para suspeitas
de lesões malignas ou biópsia incisional da área mais alterada de uma LPM suspeita.

•

Marcadores moleculares têm o potencial de atuar como indicadores objetivos de LPMs e
seu risco de transformação maligna, sendo, portanto, uma ferramenta de triagem; embora
mais pesquisas sejam necessárias.
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4. Prevenção terciária no câncer oral
4.1. Introdução
Prevenção terciária pode ser definida como a redução das deficiências ou sequelas
resultantes da doença, a fim de melhorar o resultado dos efeitos decorrentes da doença,
realizar o manejo e a reabilitação, com o objetivo de restaurar o paciente funcionalmente, de
forma satisfatória, e quando possível, o papel autossuficiente na sociedade. A prevenção
terciária visa, portanto, melhorar o prognóstico, a qualidade de vida e o resultado final dos
indivíduos afetados, fornecendo as melhores opções de tratamento e reabilitação disponíveis.
Além disso, nos pacientes que já foram submetidos ao tratamento para câncer, a prevenção
e o diagnóstico precoce da recorrência ou de um segundo tumor maligno primário também
são considerados como prevenção terciária (1).
A eliminação dos principais fatores de risco, como tabaco e álcool, no momento do diagnóstico
e tratamento do câncer oral, tem demonstrado que:
•

Diminui o risco de recorrência e desenvolvimento de um segundo tumor primário,

•

Melhora a sobrevida após o tratamento primário (2).

Orientações educacionais e modificações nos fatores de risco (por exemplo, interrupção do
tabagismo nos pacientes que continuam a fumar apesar do diagnóstico de malignidade),
assim como as técnicas diagnósticas que são válidas para prevenção terciária, foram
abordadas nos Capítulos 1 e 2.
Este capítulo abordará os tipos de terapias disponíveis para o tratamento do câncer oral, bem
como o manejo odontológico antes, durante e após a terapia antineoplásica. O objetivo é
melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações tardias decorrentes do câncer,
diagnóstico e manejo a curto, médio e longo prazos.

4.2. Sobrevida dos pacientes com câncer oral
As taxas de sobrevida dos pacientes após o diagnóstico de câncer oral permaneceram
estáveis por muitos anos em torno de 50% em 5 anos, mas na última década melhoraram
para aproximadamente 60% (3). Essa leve melhora na sobrevida tem sido atribuída a:
identificação e diagnóstico do câncer em fase inicial, melhor compreensão da biologia da
progressão local da doença, tratamento de linfonodos metastáticos no pescoço e uso de
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radioterapia e/ou quimioterapia adjuvante (3,4).
Outros fatores que têm sido sugeridos por contribuir na melhora das taxas de sobrevida são:
•

melhora na coleta de informações diagnósticas pré-operatórias com exames de imagem

de tomografia computadorizada e ressonância magnética,
•

ressecções cirúrgicas mais amplas devido à disponibilidade de reconstruções com

retalhos livres,
•

aumento do uso de radioterapia adjuvante e combinação de regimes radioquimioterápicos

com ou sem cetuximabe (inibidor do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR))
além dos quimioterápicos convencionais, o uso de exames de imagem durante o
acompanhamento e a introdução de uma abordagem multidisciplinar (5).

4.3. Tratamento do câncer oral
O tratamento do câncer oral requer a abordagem de uma equipe multidisciplinar envolvendo
cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas, fonoaudiólogos para reabilitar a fala e a linguagem,
terapeutas ocupacionais, especialistas orais em atenção primária e outros.
O objetivo final do tratamento do câncer na cavidade oral é eliminar a lesão primária, preservar
ou restaurar, na medida do possível, as estruturas anatômicas e funções, minimizar as
sequelas do tratamento e, finalmente, prevenir qualquer recidiva/ formação de um novo
câncer primário ou secundário. Para atingir esses objetivos, as modalidades atuais de
tratamento consistem em cirurgia, radioterapia, quimioterapia, modalidades combinadas de
tratamento, juntamente com estratégias de prevenção primária e secundária acerca das
mudanças no estilo de vida e quimioprevenção (4,6,7).
Após o diagnóstico inicial, geralmente, deve-se realizar exames complementares de imagem
(incluindo tomografia computadorizada, PET scan, ressonância magnética) e estadiamento
(progressão do câncer) usando a classificação TNM. Na 8ª edição do American Joint
Committee on Cancer (AJCC), um novo sistema de estadiamento tumor-nódulo-metástase
(TNM) de classificação dos tumores malignos foi implementado em janeiro de 2018 e gerou
grandes modificações na área de estadiamento do carcinoma de células escamosas de
cabeça e pescoço (CCE) (Tabela 1):
•

importante modificação do T e N para câncer de cavidade oral,

•

introdução de estágios clínico e patológico para doenças do pescoço,

•

uma nova classificação de CCE positivo para HPV-16 (8).
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7ª Edição da AJCC
Categoria
T
Tx
T0
Tis
T1
T2
T3

8ª Edição da AJCC
Categoria
T

Tumor primário não pode
ser avaliado
Sem evidência de tumor
primário
Carcinoma in situ
Tumor ≤ 2cm em seu maior
diâmetro
Tumor > 2cm, mas ≤ 4cm
em seu maior diâmetro
Tumor > 4cm em seu maior
diâmetro
Doença local
moderadamente avançada

Tx
T0
Tis
T1
T2
T3

Lábio: tumor invade o osso
cortical, nervo alveolar
inferior, assoalho de boca ou
pele da face (ou seja, queixo
ou nariz)
T4a

T4b

Cavidade oral: tumor invade
somente estruturas
adjacentes (isto é, osso
cortical, [mandíbula ou
maxila], em músculos
profundos [extrínsecos] da
língua [genioglosso,
hioglosso, palatoglosso e
estiloglosso], seio maxilar e
pele da face)
Doença local muito
avançada
Tumor invade o espaço
mastigatório, as lâminas
pterigóides ou base do
crânio e/ ou envolve a
artéria carótida interna

Nx
N0
N1
N2a
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Carcinoma in situ
Tumor: ≤ 2cm, PI: ≤ 5mm
Tumor: ≤ 2cm, PI > 5mm e ≤
10mm ou
tumor > 2cm, mas ≤ 4cm e PI
≤ 10mm
Tumor > 4cm ou qualquer
tumor PI > 10mm
Doença local
moderadamente avançada
Lábio: tumor invade o osso
cortical ou envolve o nervo
alveolar inferior, assoalho de
boca ou a pele da face (ou
seja, queixo ou nariz)

T4a

Cavidade oral: tumor invade
somente estruturas
adjacentes (isto é, osso
cortical da mandíbula ou
maxila, envolve o seio
maxilar, ou pele da face)

Doença local muito avançada

T4b

7ª Edição AJCC
Categoria
N

Tumor primário não pode ser
avaliado

Tumor invade o espaço
mastigatório, as lâminas
pterigóides ou base do crânio
e/ ou envolve a artéria
carótida interna

8ª Edição AJCC
Categoria
N

Linfonodos regionais não
podem ser avaliados
Ausência de metástase em
linfonodo regional
Metástase
em
único
linfonodo ipsilateral ≤ 3cm em
seu maior diâmetro
Metástase
em
único
linfonodo ipsilateral > 3cm,

Nx
N0
N1
N2a

Linfonodos
regionais
não
podem ser avaliados
Ausência de metástase em
linfonodo regional
Metástase em único linfonodo
ipsilateral ≤ 3cm em seu maior
diâmetro e EEN-negativa
Metástase em único linfonodo
ipsilateral ou contralateral ≤

mas ≤ 6cm em seu maior
diâmetro

N2b

N2c

N3

Metástase em múltiplos
linfonodos
ipsilaterais,
nenhum > 6cm em seu maior
diâmetro
Metástase em linfonodos
bilaterais ou contralateral,
nenhum > 6cm em seu maior
diâmetro
Metástase em linfonodo >
6cm em seu maior diâmetro

3cm em seu maior diâmetro e
EEN- positiva

N2b

N2c

N3a

N3b

ou metástase em único
linfonodo ipsilateral > 3cm,
mas ≤ 6cm em seu maior
diâmetro e EEN- negativa
Metástase
em
múltiplos
linfonodos ipsilaterais, nenhum
> 6cm em seu maior diâmetro
e EEN- negativa
≤ 6cm em seu maior diâmetro e
EEN-negativa*
Metástase
em
múltiplos
linfonodos ipsilaterais, nenhum
> 6cm em seu maior diâmetro
e EEN-negativa*
Metástase em único linfonodo
ipsilateral, > 3cm em seu maior
diâmetro e EEN- positivo
ou metástase em múltiplos
linfonodos
ipsilaterais,
contralateral ou bilaterais, com
qualquer EEN- positiva**

AJCC: American Joint Committee on Cancer; PI: Profundidade da invasão; EEN: extensão
extranodal
Tabela 1: modificações das categorias T e N da 7ª edição para a 8ª edição do Manual de
estadiamento do câncer da AJCC. Adaptado de Ettinger K et al., (2019) (10)
*Nota do tradutor - N3

Metástase em linfonodo > 6cm em seu maior diâmetro

N3a Metástase em múltiplos linfonodos ipsilaterais, nenhum > 6cm em seu maior diâmetro
e EEN-negativa
**Nota do tradutor - N3b Metástase em único linfonodo ipsilateral, > 3cm em seu maior
diâmetro e EEN- positivo ou metástase em múltiplos linfonodos ipsilaterais, contralateral ou
bilaterais, com qualquer EEN- positiva

Entretanto, é necessária uma validação adicional desta nova classificação (9).
Três fatores influenciam a escolha do tratamento inicial:
•

as características do tumor primário,

•

a saúde geral do paciente,

•

preferência e experiência médica/cirúrgica da equipe oncológica.

Ao selecionar a terapia ideal para o carcinoma oral, esses três fatores devem ser
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considerados no planejamento inicial do tratamento. Os fatores tumorais que afetam a escolha
do tratamento inicial do câncer oral são a localização primária, o tamanho do tumor (estágio
T), a proximidade com os ossos maxilares, a condição dos linfonodos cervicais (estágio N), a
presença de metástases a distância (estágio M), os efeitos de qualquer tratamento prévio e a
histologia do tumor (tipo histopatológico, gradação e profundidade de invasão) (4).
Além disso, vários fatores relacionados às características do paciente são cruciais na seleção
do tratamento inicial do câncer oral. Estes incluem: idade do paciente, condição médica geral,
tolerância ao tratamento, ocupação do paciente, adesão e conformidade em relação à
modificação do estilo de vida (tabagismo e alcoolismo) e outras considerações
socioeconômicas (4).
Por fim, os fatores médico-cirúrgicos relacionados à equipe multidisciplinar que realiza o
tratamento também são importantes para a seleção da modalidade de tratamento do câncer
oral. Experiência, habilidades técnicas e serviços de apoio de várias áreas, incluindo cirurgia
maxilofacial, radioterapia, quimioterapia, serviços de reabilitação, suporte odontológico e
apoio psicossocial são essenciais para alcançar um resultado bem-sucedido do programa
terapêutico (4).

4.3.1. Cirurgia
Considerando-se os carcinomas de células escamosas orais (CCEO), a cirurgia continua
sendo o padrão ouro na primeira linha de tratamento, possivelmente suplementada pela
radioterapia e/ ou quimioterapia adjuvante (11). Evidências atuais indicam que, sempre que
possível do ponto de vista médico-cirúrgico, deve-se tentar o tratamento cirúrgico primário
para permitir uma maior chance de cura definitiva (6). No entanto, embora a cirurgia seja a
modalidade de tratamento primário ideal para o CCEO, existem limitações de risco (dano)/
benefício (resultado) da cirurgia no controle da doença, incluindo:
•

neoplasias avançadas locais (sítio primário),

•

disseminação (linfonodos cervicais),

•

invasão de estruturas críticas, como a artéria carótida, base do crânio, paredes e conteúdo

da órbita ou cavidade intracraniana, o que reduz significativamente a capacidade de controle
adequado da doença através de cirurgia e aumenta as dificuldades de recuperação e
reabilitação (11).
A remoção do câncer oral pode variar de procedimentos minimamente invasivos que
requerem curta hospitalização, menor tempo de anestesia e cirurgia invasiva (idealmente remoção completa de toda a lesão na biópsia - frequentemente referida como biópsia curativa)
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até procedimentos que podem envolver cirurgias significativas que abrangem diferentes
partes do corpo, exigindo internação prolongada, maior tempo de anestesia, maior processo
de reabilitação e recuperação (11,12).
A cirurgia envolve a completa ressecção da lesão, idealmente, com uma margem de
segurança de tecido adjacente saudável e, quando indicada, alguns ou todos os linfonodos
cervicais ipsilaterais e, em alguns casos, também podem incluir os contralaterais.
Embora existam controvérsias quanto à definição de margens cirúrgicas, atualmente, são
consideradas:
•

livre ou negativa quando as células tumorais distam pelo menos 5 mm das margens

cirúrgicas do espécime,
•

próxima quando o tumor está de 1 a 5mm das margens,

•

positiva quando há menos de 1mm livre de tumor (13).

No caso do câncer de lábio, localização que apresenta melhor prognóstico, as margens livres
são definidas se apresentarem de 0,5 cm a 1 cm de tecido livre de células tumorais (8).
A obtenção de margens cirúrgicas livres é essencial para o controle loco-regional e sobrevida
(14). Nos estágios iniciais, se o procedimento cirúrgico for suficiente para obter uma ressecção
adequada com margens livres e a dissecção cervical mostrar linfonodos negativos,
provavelmente haverá pouca necessidade de tratamento adicional. Fatores que podem
influenciar a obtenção de margens livres incluem:
•

subsítio tumoral,

•

tamanho do tumor,

•

profundidade de invasão,

•

padrão de invasão,

•

tratamento prévio.

Devido à complexidade destes tumores, margens livres são observadas em apenas 50% a
80% dos casos, e alguns autores sugerem a análise histopatológica transoperatória das
margens para assegurar a obtenção de margens cirúrgicas adequadas minimizando a
necessidade de nova cirurgia (15).
Em estágios avançados, quando não são obtidas margens livres ou se há preocupação com
o risco de metástase a distância que não possa ser ressecada, o tratamento adjuvante com
quimioterapia e radioterapia tem demonstrado reduzir o risco de recorrência (16).
Margens cirúrgicas positivas são consideradas com indicação de nova cirurgia ou
quimioterapia adjuvante e as margens próximas são indicadas para a radioterapia (11).
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O esvaziamento cervical é o procedimento sistemático de remoção dos linfonodos do
pescoço; a presença e a extensão do envolvimento dos linfonodos são componentes críticos
do estadiamento do tumor, planejamento do tratamento e orientação quanto à decisão para a
terapia oncológica subsequente. No momento do diagnóstico, aproximadamente 40% dos
pacientes com câncer oral apresentam metástases para os linfonodos cervicais.
O esvaziamento cervical pode ser eletivo ou terapêutico. A esvaziamento cervical eletivo é
realizado quando a linfadenopatia não é detectada clinicamente e a imagem não detecta o
tecido envolvido. A remoção de linfonodos cervicais nessa circunstância objetiva
assegurar/descartar a presença de metástases ocultas, sendo crucial para a tomada de
decisão em relação à terapia adjuvante. Por outro lado, a ressecção terapêutica é realizada
quando a linfadenopatia é detectada clinicamente ou por imagem, para determinar a extensão
da disseminação, bem como a presença de extensão extracapsular (sugerindo que a
metástase se espalhou além dos linfonodos, sendo indicador significativo de quimioterapia e
radioterapia adjuvante).
As decisões sobre quando realizar o acompanhamento clínico ou tratar o pescoço
clinicamente negativo, bem como quando realizar a cirurgia ou radioterapia, continuam
controversas. Alguns autores sugerem que o esvaziamento cervical eletivo pode evitar
recorrências regionais, enquanto outros consideram essa abordagem muito agressiva,
podendo resultar em complicações e comorbidades, como:
• disfunção do ombro,

• dor no pescoço, linfedema e rigidez

• alterações não estéticas de contorno do pescoço, dor, rigidez e cicatrizes,
e, portanto, recomendam um protocolo de monitoramento clínico mais conservador.
Existem evidências de que, pacientes em estágio inicial de CCEO e pescoço negativo, o
esvaziamento cervical eletivo reduz as recidivas regionais resultando em maiores taxas de
sobrevida, especialmente em casos de CCEO de língua e de assoalho da boca, confirmando
a necessidade de esvaziamento cervical eletivo nesses pacientes (17).
O uso de biópsia do linfonodo sentinela (BLS) no tratamento do câncer oral está começando
a ser incluído nas diretrizes de tratamento, embora não seja aplicado universalmente além
das fronteiras internacionais. No entanto, houve um aumento no número de artigos publicados
sobre esse tema nos últimos anos, o que reflete o interesse em sua aplicação (18).
O linfonodo sentinela (LS) é definido como o primeiro linfonodo para qual um tumor sólido
metastatiza. A técnica BLS baseia-se na premissa de que o fluxo linfático do local da lesão é
sequencial e previsivelmente flui primeiro para o LS, depois se dissemina para o restante dos
linfonodos regionais adjacentes na direção do fluxo retornando à circulação nas fossas
supraclaviculares. Desta forma, o estado histológico do LS deve refletir e predizer o dos outros
linfonodos regionais. Se o LS estiver livre de infiltração metastática, os demais linfonodos
regionais em sequência também poderiam ser considerados livres de doença. Por outro lado,
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se houver doença metastática em um LS, há uma grande probabilidade que outros linfonodos
estejam afetados, reforçando a decisão de tratar de forma eletiva a área linfática acometida
(19).
Tem sido relatado que a BLS oferece uma precisão semelhante ao esvaziamento cervical
eletivo na detecção de metástases em linfonodos cervicais, com taxas de sobrevida
equivalentes nos estádios I e II do CCEO e com menor morbidade (20). Estudos comparando
BLS versus esvaziamento cervical eletivo mostraram que BLS está associada a melhores
resultados funcionais do ombro, redução da disfunção da deglutição, redução do linfedema
pós-operatório, redução do risco de lesão dos nervos marginais lingual e mandibular (21,22)
e redução significativa do tempo de internação pós-operatória (20).
Com os avanços das técnicas cirúrgicas, lesões intraorais extensas podem ser removidas
com sucesso e com resultados funcionais satisfatórios. Além disso, técnicas de reconstrução
permitem alcançar soluções estéticas favoráveis.
Mesmo assim, procedimentos cirúrgicos que afetam os tecidos duros e moles da cavidade
oral frequentemente alteram a aparência física (23). Técnicas modernas de cirurgia e de
reconstrução permitem a substituição de tecidos perdidos e causam menos cicatrizes visíveis.
É comum o uso de enxertos de tecido mole e de osso de outros locais. O tamanho e volume
do defeito cirúrgico ditarão a necessidade de reconstrução (6).

4.3.2. Radioterapia
Embora a cirurgia seja, geralmente, o tratamento de escolha, uma vez que está associada a
um aumento na sobrevida quando comparada ao tratamento não cirúrgico, a radioterapia é
reservada para aqueles pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia (24). Não se sabe
o motivo do CCEO ser tão responsivo à cirurgia primária em comparação com a radioterapia
primária ou quimioterapia primária, o que não é necessariamente o caso de outros sítios de
cabeça e pescoço, como a laringe, hipofaringe ou nasofaringe e, em certos casos, de
carcinoma de células escamosas de orofaringe (11).
Quando a radioterapia é combinada com a cirurgia, parece haver uma preferência pela
radioterapia pós-operatória; tecidos irradiados apresentam menor (mais lenta) capacidade de
cicatrização e a fibrose induzida pela radioterapia tem o potencial de tornar a cirurgia muito
mais difícil.
A radioterapia é indicada como tratamento pós-cirúrgico em tumores localmente avançados
ou na presença de outros fatores tumorais de prognóstico desfavorável. Indicações para
radioterapia pós-operatória incluem:
• status das margens,

• presença de invasão perineural ou perivascular,

• estadiamento do tumor (25)
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Tem sido demonstrado que a radioterapia pós-operatória após a remoção de lesões em
estágios avançados (estádios III e IV) tem melhorado o controle loco-regional e a sobrevida.
Também tem sido demonstrado que, no caso de extensão extracapsular e/ ou margens
cirúrgicas positivas, a quimioterapia com cisplatina concomitante melhora o controle regional
e a sobrevida quando comparada à radioterapia isoladamente (16).
Efeitos adversos agudos associados à radioterapia de cabeça e pescoço se manifestam
como;
• mucosite

• faringite

• disfagia

• odinofagia

• xerostomia (26).

Esses efeitos adversos são comuns durante o curso da radioterapia padrão e raramente
ameaçam a vida, mas podem, do ponto de vista do paciente, ser alguns dos efeitos adversos
mais incômodos (27).
As complicações tardias relevantes incluem a fragilidade da mucosa e a osteorradionecrose,
devido à proximidade dos ossos maxilar e mandibular com o trajeto do feixe de radioterapia;
afetando a vascularização e função celular (28).
Estudos anteriores relataram taxas de osteorradionecrose variando de 14 a 18%, mas,
recentemente, protocolos utilizando a radioterapia de intensidade modulada (IMRT)
descreveram taxas muito baixas variando de 0 a 6,3% (29).
Com a introdução há aproximadamente 15 anos, a IMRT tornou-se o padrão de radioterapia
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A IMRT permite uma administração mais
precisa da radiação no tumor, reduzindo as doses de radiação das estruturas anatômicas
adjacentes, como as glândulas salivares, resultando na redução das complicações, como
hipossalivação, mas mantendo as taxas de recorrência loco-regional e sobrevida global
comparável à radioterapia convencional (26).

4.3.3. Quimioterapia
A quimioterapia não é uma modalidade de tratamento curativo no câncer oral, mas pode
melhorar o prognóstico quando utilizada em combinação com cirurgia e radioterapia em
tumores localmente avançados (6).
A quimioterapia sistêmica, como parte do tratamento primário, administrada em combinação
com a radioterapia, pode ser classificada em: quimioterapia de indução ou neoadjuvante,
quando administrada antes da radioterapia; quimioterapia concomitante quando administrada
durante radioterapia e adjuvante quando administrada após radioterapia (30).
Existem evidências dos benefícios da quimioterapia em todos os cenários, apesar do aumento
da toxicidade relacionada ao tratamento. Em tumores em estágios avançados (estágios III e
IV), os protocolos podem incluir quimioterapia ou tratamentos biológicos, geralmente com
cisplatina e cetuximabe, respectivamente. Outras drogas usadas incluem Fluorouracil (5-FU),
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carboplatina e paclitaxel (30).
A mielossupressão e a imunossupressão são consequências hematológicas secundárias da
quimioterapia bem conhecidas. A comunicação com a equipe oncológica é fundamental para
elaborar uma estratégia terapêutica correta para esses pacientes.
Os agentes quimioterápicos estão associados a um amplo espectro de efeitos adversos
hematológicos que incluem:
• anemia,

• leucopenia,

• neutropenia,

• trombocitopenia

• pancitopenia (níveis reduzidos de todos os glóbulos brancos) *
*Nota do tradutor – pancitopenia é a diminuição de todas as células sanguíneas.
Em geral, a contagem de células começa a diminuir nos primeiros dias após a administração
da quimioterapia. Essa redução continua até em torno de 10 a 14 dias, quando a contagem
de células começa a subir novamente. Essa redução tem um impacto significativo nas células
brancas sanguíneas, particularmente nos neutrófilos, e quando os níveis estão
significativamente reduzidos, procedimentos odontológicos não devem ser realizados sem
avaliação médica (31). O impacto da quimioterapia na contagem de plaquetas, embora seja
menos frequente e menos grave, pode aumentar o risco de sangramento durante
procedimentos cirúrgicos. Se o paciente precisar de tratamento odontológico durante a
quimioterapia, é essencial entender em que fase do ciclo o paciente está e seu estado
hematológico. Procedimentos cirúrgicos não devem ser realizados em pacientes com
contagem de plaquetas abaixo de 50.000 plaquetas/μl (32). Caso o paciente apresente uma
infecção dentária aguda ou neutropenia febril, é essencial realizar o manejo em conjunto com
a equipe multidisciplinar e realizar a administração de antibióticos (31).
Embora a imunossupressão relacionada ao tratamento do câncer oral seja transitória, esses
pacientes são frequentemente suscetíveis a infecções bacterianas, virais e fúngicas durante
o tratamento (7). As infecções orais em pacientes imunossuprimidos também podem ser
agravadas, resultando em maior morbidade e mortalidade.

4.3.4. Terapia-alvo do câncer
O conhecimento atual dos mecanismos envolvidos na carcinogênese tem servido como base
para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, como a Terapia-alvo do câncer;
compreendendo o uso de drogas - agentes biológicos - desenvolvidos para atacar alvos
específicos nas células cancerosas, principalmente alterando vias de sinalização celular
específicas, utilizando anticorpos monoclonais (AcMos) e pequenas moléculas (33). Um dos
alvos mais estudados no câncer de cabeça e pescoço, incluindo o CCEO, é a superexpressão
do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) (34). Inúmeras estratégias para inibir
EGFR têm sido investigadas e várias já estão em uso clínico, incluindo anticorpos
monoclonais (por exemplo, cetuximabe), inibidores de tirosina quinase (por exemplo,
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gefitinibe,

erlotinibe),

anticorpos

radiomarcados,

conjugados

ligante-toxina

e

imunoconjugados. Eles podem ser usados em combinação com outras terapias
convencionais, como radioterapia e quimioterapia (35). Os inibidores do EGFR afetam as vias
de transdução de sinal, inibindo a proliferação celular. O cetuximabe (Erbitux) é um anticorpo
monoclonal com alta especificidade para o EGFR que bloqueia sua atividade por ligação ao
receptor, inibindo o crescimento tumoral e tornando o tumor mais sensível à radioterapia
subsequente (30). O cetuximabe é geralmente utilizado em combinação com radioterapia e/
ou quimioterapia. Existem evidências de que a adição de anticorpos monoclonais contra
EGFR à terapia padrão pode melhorar o controle loco-regional e a sobrevida global nos casos
de CCEO (36).
Os efeitos adversos do cetuximabe são, geralmente, moderados com sintomas semelhantes
aos da gripe, dor de cabeça, febre, calafrios ou tontura no momento da infusão. O outro efeito
adverso mais comum é a erupção cutânea transitória que geralmente aparece/ se manifesta
duas semanas após o início do tratamento e se resolve espontaneamente (30).
Em termos gerais, os efeitos adversos das terapias-alvo são menos severos em comparação
com a quimioterapia convencional, no entanto, quando combinados com a quimioterapia,
esses efeitos, como a mucosite oral, podem ser ainda mais graves (30).

4.4. Manejo do paciente com câncer oral
4.4.1. Avaliação antes de iniciar o tratamento do câncer oral
O manejo odontológico adequado, antes, durante e após a terapia antineoplásica, pode
reduzir significativamente as complicações associadas à terapia do câncer oral e,
consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente (26). Portanto, deve-se dar
prioridade aos cuidados odontológicos no atendimento de pacientes diagnosticados com
câncer oral. Poucos hospitais apresentam recursos necessários para prestar atendimento
odontológico integral e, muitas vezes, esses cuidados devem ser prestados pelo dentista do
próprio paciente, contando com a assessoria da equipe oncológica do mesmo. Existe uma
grande oportunidade para os dentistas e suas equipes desempenharem um papel essencial
em sua comunidade, pois os pacientes geralmente preferem ser tratados pelo seu próprio
dentista, evitando assim o deslocamento para o Hospital Oncológico de Cabeça e Pescoço
para realizar o tratamento odontológico (27).
A necessidade de iniciar o tratamento oncológico o mais rápido possível, muitas vezes requer
modificações no planejamento ideal de tratamento odontológico. O principal objetivo do
tratamento odontológico é eliminar ou estabilizar todas as doenças orais e minimizar a
ocorrência de complicações locais e sistêmicas durante e após o tratamento do câncer oral.
A equipe oncológica deve fornecer informações sobre o plano de tratamento e o prognóstico
do paciente. Os pacientes, frequentemente, não conhecem ou compreendem as razões para

84

encaminhamento e a urgência no tratamento odontológico. Portanto, é importante esclarecer
o objetivo da avaliação oral antes de iniciar o tratamento antineoplásico e informar o paciente
sobre as complicações orais associadas, tanto a curto, médio e longo prazo, destacando o
papel importante da manutenção de uma adequada saúde oral.
O paciente deve ser informado acerca das complicações que prevemos no curso da terapia
antineoplásica (por exemplo, mucosite, xerostomia, cárie etc.) e das medidas que podem ser
tomadas para reduzir os efeitos adversos da terapia. A importância do acompanhamento a
longo prazo também deve ser enfatizada, especialmente em relação ao aparecimento de
cáries pós-radiação e osteonecrose. Além disso, é útil fornecer informações por escrito aos
pacientes e sua família.
O momento ideal para a realização do tratamento odontológico em pacientes com câncer oral
é antes de iniciar a terapia oncológica (28). Pacientes diagnosticados com câncer oral tendem
a ter uma saúde oral ruim, e até 97% dos pacientes, geralmente, necessitam de tratamento
odontológico (9). Orientações acerca do tabaco e álcool, que podem aumentar o risco de
aparecimento de efeitos adversos, são obrigatórios e podem ser encontrado no Capítulo 1.
Antes de iniciar o tratamento, uma avaliação odontológica sistemática deve ser realizada e
um programa de cuidados orais deve ser estabelecido para reduzir o risco de complicações
durante o tratamento oncológico. No momento do diagnóstico, a maioria dos pacientes tem
patologias dentárias (principalmente cárie, doença periodontal e periapical) que devem ser
tratadas antes do início da terapia.
A obtenção da história médica completa é essencial para a elaboração e execução do plano
de tratamento. O clínico deve revisar não apenas a história médica do paciente, mas também
as cirurgias anteriores, medicamentos, histórico familiar e social, alergias etc. A história
oncológica deve incluir tratamentos antineoplásicos anteriores, uma vez que esses pacientes
apresentam um risco maior de desenvolver tumores secundários e devem ser monitorados
de perto para avaliar recidivas ou novas lesões na cavidade oral e loco-regionalmente (28).
É importante conhecer o diagnóstico, incluindo localização, gradação e estadiamento,
tratamento proposto e prognóstico. Nos pacientes que receberão radioterapia, o clínico deve
saber a data da primeira sessão, bem como a simulação (uma visita de familiarização e
alinhamento do paciente, mas sem exposição à radiação); idealmente, todos os tratamentos
dentários devem ser completados antes de iniciar a consulta de simulação (28).
O histórico odontológico e os hábitos de higiene oral devem ser revisados, incluindo a data
da última revisão para manutenção da saúde oral. A avaliação odontológica deve incluir um
exame periodontal, diagnóstico de cárie, avaliação de ausência de dentes, sinais de infecção
odontogênica e restaurações prévias. Sensibilidade à palpação e percussão e mobilidade
dentária também devem ser observadas. Exames radiográficos (panorâmica, periapical
completa e interproximais) podem ser necessários para o diagnóstico.
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O exame intraoral deve incluir não apenas uma avaliação completa dos dentes, mas também
dos tecidos moles da cavidade oral e orofaringe, incluindo mucosa, tonsilas palatinas e
linguais, palato mole, úvula, palato duro, gengivas, lábios, língua e assoalho da boca. As
glândulas sublingual, submandibular e parótida também devem ser examinadas.
A realização da sialometria e sialoquímica dos pacientes, que receberão radioterapia, pode
ser útil, pois pode ser comparada com o fluxo e a composição salivar durante e após a terapia.
A determinação do pH salivar também pode ser útil (32), e todos esses exames auxiliam na
compreensão da evolução da doença em curso tendo por base os valores iniciais individuais
de cada paciente.
Pacientes recentemente diagnosticados com câncer oral necessitam de tratamento
oncológico sem atrasos (emergenciais) e as necessidades de tratamento devem ser avaliadas
e priorizadas (28). A prioridade do tratamento odontológico, antes de iniciar a terapia
oncológica, deve ser de eliminar quaisquer condições que possam interferir ou interromper na
terapia oncológica. Deve priorizar a eliminação de possíveis focos de infecção odontogênica
e/ ou periodontal, através de raspagem dentária e tratamento periodontal, endodontia e
extrações dentárias.
A manutenção dos dentes naturais, quando viável, é sempre a opção preferida (37). Dentes
cariados não restauráveis, dentes com bolsas periodontais profundas (comprometidos) ou
dentes com envolvimento pulpar com prognóstico desfavorável, que exigem intervenções
prolongadas (retardando assim o tratamento do câncer), devem ser extraídos. Idealmente,
todas as extrações devem ser realizadas/ completadas pelo menos duas semanas antes de
iniciar a radioterapia, para permitir a reepitelização e a cicatrização do alvéolo. As extrações
devem ser realizadas da forma mais atraumática possível e, se possível, com fechamento
primário sem tensão, para maximizar as chances de ter tecidos limpos (não expostos) para a
cicatrização da área operatória. A prioridade deve ser dada aos dentes incluídos no campo
de altas doses de radiação (> 50Gy) (32).
Dentes restauráveis com envolvimento pulpar devem ser endodônticamente tratados e
definitivamente restaurados. Fontes de trauma também devem ser eliminadas e restaurações
não adaptadas, aparelhos ortodônticos fixos ou próteses removíveis devem ser ajustadas ou
removidas. Um protetor bucal flexível, com espessura de aproximadamente 6 mm, pode ser
indicado em pacientes com restaurações metálicas incluídas no campo de radiação para
reduzir o efeito da dispersão da radiação, o que aumenta o risco de mucosite (38).
Pode ser útil realizar moldagens dos dentes logo após a conclusão da fase de exodontia para
fabricar moldeiras personalizadas para a aplicação tópica de flúor e para o planejamento da
reabilitação dentária após o tratamento oncológico (31).
Ressecções ósseas cirúrgicas podem requerer a confecção de próteses maxilofaciais,
incluindo obturadores de palato, próteses nasais, orbitais ou oculares. Maxilectomias
normalmente resultam em comunicações oroantrais; para restaurar o assoalho da cavidade
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nasal e o teto da cavidade bucal para melhorar a deglutição e a fala, geralmente são
necessários reparo cirúrgico e prótese maxilofacial. Quando a reabilitação protética é
planejada, modelos diagnósticos pré-cirúrgicos podem ajudar.

4.4.2. Prevenção e manejo das complicações orais durante o
tratamento do câncer oral
Deve-se evitar tratamentos eletivos até o final da radioterapia cabeça e pescoço e
quimioterapia. No entanto, no caso de infecções ativas, a equipe de oncologia deve ser
consultada sobre a possibilidade de realizar procedimento odontológico durante a terapia (32).
Uma análise completa do sangue deve ser realizada para avaliar as contagens de neutrófilos
e plaquetas. O tratamento pode ser realizado nos pacientes que recebem quimioterapia sem
radiação de cabeça e pescoço, com contagem absoluta de neutrófilos de pelo menos 1000
células/μL e plaquetas de pelo menos 50.000 células/μL (32). Além disso, o dentista deve
consultar o calendário de quimioterapia para agendar o tratamento odontológico.
Os dentes que não podem ser restaurados incluídos no campo de altas doses de radioterapia
devem, sempre que possível, receber tratamento conservador através de tratamento
endodôntico e sepultamento de raízes. Se a extração for necessária, as doses administradas
no campo de radiação devem ser conhecidas. O trauma cirúrgico deve ser minimizado e o
fechamento primário deve ser realizado.
Os tratamentos para câncer oral estão associados a uma série de complicações, incluindo
hipossalivação, aumento do risco de cáries, mucosite, disgeusia, disfagia, lesões na mucosa
e infecções (Tabela 1).
Complicações orais relacionadas ao tratamento do câncer oral
Complicações agudas Dor
Comprometimento funcional/ desfiguração
Mucosite
Infecções orais (fúngica, bacteriana, viral)
Hipossalivação
Disgeusia
Complicações tardias Dor
Comprometimento funcional/ desfiguração
Infecções orais (fúngica, bacteriana, viral)
Hipossalivação
Disgeusia
Necrose de tecido mole
Trismo
Cáries dentárias
Osteoradionecrose
Tabela 1: Complicações orais relacionadas à terapia antineoplásica

O planejamento de um tratamento abrangente é essencial para minimizar a ocorrência dessas
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complicações.
As complicações iniciais da terapia do câncer oral resultam dos procedimentos cirúrgicos e
dos efeitos tóxicos da radioterapia e quimioterapia, podendo afetar diferentes estruturas
orofaciais. A cirurgia pode causar alterações na sensibilidade dos tecidos orais, faciais,
pescoço ou ombro. O formigamento comum em torno das cicatrizes pode levar meses para
se recuperar (6). Algumas cirurgias, especialmente em áreas posteriores da cavidade oral,
podem produzir trismo. A fisioterapia (por exemplo, com Therabite®) pode impedir que o
trismo se torne permanente (6).
Embora as complicações da quimioterapia sejam limitadas a algumas semanas, os efeitos da
radioterapia tendem a persistir por meses ou anos.
As complicações iniciais da radioterapia incluem mucosite oral, orofaríngea e gastrointestinal,
hipofunção das glândulas salivares, infecções odontogênicas, dor e neurotoxicidade.
Complicações tardias podem levar meses ou anos para aparecer e incluem fibrose dos tecidos
moles orofaciais, trismo, osteorradionecrose (39). Essas complicações estão associadas a
uma perda significativa da função e desfiguração facial, o que leva a perda de qualidade de
vida e efeitos psicológicos indesejáveis.
O diagnóstico em fase inicial, o plano de tratamento e a implementação do tratamento
odontológico antes, durante e após a radioterapia são aspectos fundamentais que podem
melhorar o prognóstico e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (40).

Mucosite Oral
Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia podem provocar mucosite oral (31), que é uma
reação adversa aguda que afeta a maioria dos pacientes que recebem radioterapia de cabeça
e pescoço. Em pacientes que recebem o protocolo padrão de 6-7 semanas de radioterapia, a
mucosite oral geralmente se manifesta de 2 a 3 semanas após o início do tratamento e se
apresenta como eritema da mucosa oral que progride para o desenvolvimento de úlceras e
pseudomembranas à medida que a dose de radiação aumenta (41). (Figura 1) A mucosite
crônica após o término da radioterapia raramente ocorre nos regimes modernos, mas continua
sendo uma possibilidade real (42). A mucosite oral pode aparecer mais precocemente e pode
ser mais grave em pacientes que recebem quimioterapia concomitante e/ ou tratados com
terapias-alvo (41).
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Fig 1: Mucosite oral durante radioterapia de cabeça e pescoço
A mucosite oral induzida pela radioterapia é limitada a áreas próximas ao trajeto do feixe de
radiação (31). Embora a distribuição anatômica da mucosite varia de acordo com a
distribuição e a dose de radiação administrada, os tecidos não ceratinizados (mucosa jugal,
borda lateral da língua, palato mole, assoalho da boca) são mais suscetíveis (41). Por outro
lado, a mucosite oral induzida pela quimioterapia pode afetar todo o trato gastrointestinal (31).
A mucosite oral resulta em desconforto grave e diminui a capacidade do paciente de comer,
engolir e falar. A mucosite também pode ter um efeito indireto no prognóstico, uma vez que
sua presença pode resultar em uma modificação ou interrupção dos protocolos de tratamento
oncológico com radioterapia ou radioquimioterapia (42).
Grau
0
I (leve)
II (moderada)
III (severa)
IV (com risco de morte)

Descrição
Ausente
Dor oral, eritema
Eritema oral, úlceras, dieta sólida é tolerada
Úlceras orais, somente a dieta líquida é possível
A alimentação oral é impossível

Tabela 2: Escala de avaliação da mucosite oral da OMS
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a mucosite em 5 graus (0-IV): 0 Ausente;
I (leve) dor oral, eritema; II (moderada) eritema oral, úlceras, dieta sólida é tolerada; III (severa)
úlceras orais, somente a dieta líquida é possível; e IV (com risco de morte) a alimentação oral
é impossível (Tabela 2).
A educação do paciente sobre hábitos de higiene oral é obrigatória. A manutenção de uma
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boa higiene oral é uma das estratégias mais eficazes para reduzir a gravidade e a persistência
da mucosite oral (38). A existência de patologias orais, por exemplo, cáries, doença
periodontal, patologia pulpar e xerostomia antes do início do tratamento do câncer têm sido
associadas com maior colonização bacteriana e severidade da mucosite oral (43). Os
pacientes também devem ser aconselhados a ter uma dieta leve, evitando fatores irritantes,
como tabaco, álcool e alimentos condimentados (42).
Diferentes estratégias para a prevenção e manejo da mucosite oral têm sido estudadas em
pacientes oncológicos, incluindo o uso de agentes de barreira, clorexidina, aloe vera, fator
estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), mel natural puro e combinação de
antibióticos e antifúngicos, embora evidências científicas sobre essas intervenções sejam
limitadas (31).
A crioterapia oral (resfriamento da boca com gelo, água gelada, sorvete ou picolé durante a
infusão da droga) demonstrou reduzir a gravidade da mucosite oral em pacientes tratados
com 5-fluorouracil, no entanto, sua eficácia na mucosite induzida pela radioterapia não foi
comprovada (43,44).
Uma vez estabelecida, a presença da mucosite oral pode requerer tratamento analgésico com
opiáceos, nutrição parenteral ou enteral e até hospitalização.
Um dos agentes mais populares para o manejo da mucosite oral é o cloridrato de benzidamina
(Difflam ou Tamtun), pois reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias, elimina as espécies
reativas de oxigênio, estabiliza a membrana celular e tem atividade antimicrobiana. No
entanto, sua eficácia não foi definitivamente demonstrada e sua prescrição não foi aprovada
pela U.S. Food and Drug Administration (FDA) para essa indicação.
Nas terapias sistêmicas, a palifermina, que é um fator de crescimento dos queratinócitos
humanos, produzido através de tecnologia DNA recombinante, é a única droga aprovada até
o momento pela Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency) e pelo
FDA para reduzir a incidência e a severidade da mucosite. A indicação para prescrição de
palifermina é restrita a adultos com neoplasias hematológicas que recebem tratamento
mielotóxico e necessitam de células-tronco hematopoiéticas. No entanto, a FDA também
propõe sua aplicação como medida preventiva complementar em pacientes que serão
submetidos a regimes terapêuticos nos quais o aparecimento de mucosite severa seja muito
prevalente, como ocorre em alguns regimes de radioterapia e quimioterapia envolvendo a
área orofacial. Em suma, existem poucas evidências científicas para prevenir e tratar a
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mucosite induzida pós-radioterapia e pós-quimioterapia em pacientes com câncer oral. Em
geral, os agentes tópicos apenas fornecem alívio sintomático e não há suporte científico para
recomendar medicações sistêmicas ou suas indicações são muito restritas (por exemplo,
palifermina).
As principais recomendações para a prevenção e manejo do paciente oncológico com
mucosite oral são apresentas na Tabela 3.
PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL DURANTE O TRATAMENTO DO CÂNCER ORAL

Cuidados de higiene oral de rotina
• Escova de dentes macia (escovar 2-3 vezes ao dia)
• Limpeza com fio dental e escovas interproximais (técnica atraumática)
• Utilizar enxaguantes frequentemente
• Reduzir o uso da prótese
Evitar fatores irritantes, como tabaco e álcool
Orientações de dieta
• Dieta macia com baixo teor de açúcar e alimentos e/ou bebidas não ácidos
• Crioterapia oral durante a quimioterapia (alimentos líquidos/sólidos frios
intraoralmente para reduzir o fluxo sanguíneo local e, assim, a exposição da
mucosa à droga)
TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL DURANTE O TRATAMENTO DO CÂNCER ORAL*

Agentes tópicos (por exemplo, enxaguatórios de cloridrato de benzidamina)
Agentes sistêmicos (por exemplo, palifermina)
*baixa evidência científica
Tabela 3: Prevenção e tratamento da mucosite oral durante o tratamento do
câncer oral

Disfunção das glândulas salivares
Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia podem causar disfunção da glândula salivar e
resultar em boca seca em casos extremos de xerostomia. A hipossalivação induzida pela
radioterapia pode apresentar caráter transitório ou irreversível, dependendo da dose de
irradiação, enquanto a hipossalivação induzida pela quimioterapia tende a ter, em alguns
casos, um caráter mais transitório (31).
Essa disfunção da glândula salivar consiste em uma redução progressiva do fluxo salivar,
com alterações quantitativas e qualitativas da saliva, tornando-a mais espessa e mais viscosa,
com pH mais ácido. O paciente pode, então, relatar xerostomia (sensação subjetiva de boca
seca) e os sintomas podem incluir: desconforto, dor, dificuldade de deglutição e fonação e
disfagia. A percepção da boca seca é por vezes, mas não necessariamente, acompanhada
pela redução do fluxo salivar.
O fluxo salivar alterado pode ser temporário se as doses de radiação forem baixas (por
exemplo, 10 Gy); entretanto, doses relativamente baixas (30 Gy) também podem causar
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alterações irreversíveis nas glândulas salivares (32). A xerostomia ocorre quando a dose
excede 10 Gy e atinge sua expressão máxima de 1-3 meses após a conclusão da radioterapia.
Os pacientes se recuperam da xerostomia gradualmente (até 1-2 anos após a radioterapia),
embora a recuperação seja, tipicamente, incompleta.
A saliva desempenha um papel importante na saúde oral. Funciona na proteção contra
bactérias e fungos, no transporte de nutrientes e enzimas digestivas, na lubrificação da
cavidade oral, na remineralização dos dentes, além de ajudar na mastigação, deglutição e
fala (45).
Geralmente, a hipofunção da glândula salivar é definida como o fluxo de saliva total não
estimulada menor que 0,1 mL/min e um fluxo de saliva total estimulada menor que 0,7 mL/min.
Embora pesquisas no campo da hipossalivação e boca seca sejam extensas, não existem
protocolos estabelecidos para esses pacientes com base em evidências científicas (46). As
diretrizes de manejo variam desde a aplicação de agentes tópicos até o uso de
farmacoterapia. Portanto, é importante adaptar essas recomendações a cada paciente
individualmente. Nos pacientes que sofrem de boca seca, é muito importante a manutenção
de uma higiene oral meticulosa, bem como a aplicação de flúor. Além disso, a ingestão
limitada de açúcar deve ser aconselhada, assim como evitar o uso de enxaguatórios bucais
à base de álcool, devido aos efeitos desidratantes (38).
A radioterapia de intensidade modulada reduz significativamente a incidência de xerostomia
levando à recuperação da secreção de saliva e melhora da qualidade de vida (47).
A amifostina, até o momento, é o único agente citoprotetor aprovado pela FDA para prevenir
a disfunção das glândulas salivares decorrente da radioterapia de cabeça e pescoço; este
tiofosfato orgânico aumenta o fluxo salivar não estimulado e reduz o risco de xerostomia
moderada ou severa no final da radioterapia e até 3 meses depois. A dose recomendada é
de 200 mg/m2 administrada por via endovenosa 15 a 30 minutos antes de cada sessão de
radioterapia. Os benefícios da amifostina devem ser ponderados em relação ao seu alto custo
e efeitos adversos (ou seja, vômito, hipotensão e reações alérgicas) (38).
O manejo da disfunção das glândulas salivares se baseia principalmente em duas estratégias
terapêuticas: estímulo das glândulas salivares quando estas ainda estão funcionais e o uso
de substitutos salivares (31).
Existe uma ampla quantidade de produtos tópicos no mercado, com diferentes formas de
apresentação (géis, bochechos, sprays, pílulas), e o dentista deve escolher o mais adequado
para cada paciente, no entanto, a orientação mais importante para o paciente com boca seca
é a necessidade de manter a hidratação bebendo um volume adequado de água,
aproximadamente 1,5 L de água por dia. Quando existe a possibilidade de estimular as
glândulas salivares, sialogogos podem ser utilizados. Neste caso, a pilocarpina é a droga de
escolha (5mg/ 3-4 vezes ao dia com dose máxima de 30mg/dia); entretanto, não é indicada
para todos os pacientes devido aos seus efeitos adversos, principalmente os efeitos
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cardiovasculares (hipotensão, hipertensão, bradicardia e taquicardia). Em uma recente
revisão sistemática e metanálise (48), os autores concluíram que a pilocarpina e a cevimelina
deveriam ser a primeira linha de terapia em pacientes com hipossalivação e xerostomia
induzida por radioterapia de cabeça e pescoço. Existem evidências muito fracas de que
substitutos salivares forneçam algum benefício. Os frequentes efeitos colaterais da
pilocarpina e da cevimelina devem ser considerados; estes incluem náusea, sudorese e
aumento da frequência urinária, portanto, uma análise de risco-benefício deve ser realizada
antes de prescrevê-los, pois muitos pacientes podem apresentar morbidades adicionais e as
outras medicações utilizadas pelo paciente podem interagir ou ser influenciada pelos
sialogogos.
As principais recomendações para o manejo do paciente oncológico com hipossalivação são
apresentadas na Tabela 4.

Tratamento da hipossalivação após o TRATAMENTO DO CÂNCER ORAL
• Sialometria pré-tratamento (comparação com valores pós-tratamento)
• Consumo regular de água (1,5 L de água por dia)
• Estímulos mastigatórios: gomas de mascar com xilitol (ou sem açúcar)
• Substitutos salivares “saliva artificial”
• Soluções contendo mucina, carboximetilcelulose, enzimas.
• Orientação de higiene oral
• Aconselhamento de dieta
• Estimulantes da saliva (perda parcial do parênquima glandular):
• Estimulantes parassimpaticomiméticos:
• Comprimidos de pilocarpina 5 mg/dia 3-4 vezes por dia ou gotas com 2% de
concentração
Tabela 4: Tratamento da hipossalivação após terapia para câncer oral

Infecções
A perda das funções protetoras da mucosa bucal, como a hipossalivação, a imunossupressão
induzida pelo tratamento oncológico e o uso frequente de antibióticos podem levar ao
surgimento de infecções oportunistas e superinfecções, sendo a mais frequente a candidíase
oral (Figura 2). A candidíase oral resultar em disfagia, disgeusia e, em alguns casos, sensação
de queimação.
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Fig 2. Candidíase pseudomembranosa
Como medidas de prevenção, as orientações de higiene oral devem ser reforçadas, bem
como as orientações de higiene da prótese, especialmente nos pacientes com próteses
removíveis; sejam próteses orais ou bucomaxilofaciais. O diagnóstico de candidíase deve ser
confirmado através de estudos microbiológicos antes de prescrever antifúngicos. A
candidíase oral é preferencialmente tratada com agentes antifúngicos tópicos, no entanto,
alguns casos severos requerem o uso de agentes sistêmicos, mesmo os administrados por
via intravenosa. As diretrizes para prevenção e tratamento da candidíase oral em pacientes
oncológicos são apresentadas na Tabela 5.
PREVENÇÃO DE CANDIDÍASE ORAL DURANTE O TRATAMENTO DE
CÂNCER DE ORAL
Orientações de higiene oral
- Limpeza das próteses removíveis pelo menos duas vezes ao dia
- Lavagens com solução salina a 0,9% + solução de bicarbonato de sódio (1
colher de chá de bicarbonato + 1 colher de chá de sal diluído em 1 litro de água)
TRATAMENTO DE CANDIDÍASE ORAL DURANTE O TRATAMENTO DE
CÂNCER ORAL
Confirmação diagnóstica através da cultura
• Dar preferência agentes tópicos.
Por exemplo, nistatina (100.000 UI) 3-4 vezes ao dia, 21 dias.
• Considerar o tratamento sistêmico em infecções mais severas e resistentes.
Por exemplo, fluconazol 50-150 mg, uma vez ao dia, 7 dias.
• Bochechar com clorexidina a 0,12%
• Considerar o ajuste de próteses removíveis
Tabela 5: Prevenção e tratamento da candidíase secundária à terapia oncológica

Fibrose/ Trismo
A radioterapia de cabeça e pescoço pode produzir fibrose que se apresenta como
sensibilidade muscular e trismo. A prevalência de trismo em pacientes com câncer de boca
pode variar de 0 a 69%. Essa grande variação pode ser explicada devido a fatores como o
método de avaliação do trismo, localização e tamanho do tumor e a terapia oncológica
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empregada. Deve-se salientar que a fibrose e o trismo são potenciais complicações tardias
da radioterapia e são recomendados exercícios domiciliares diários durante e após a
radioterapia. Atualmente, não existe um programa padronizado para o manejo desta
complicação, que pode ser conservador com fármacos (por exemplo, toxina botulínica) ou
com fisioterapia (por exemplo, dispositivos do tipo Therabite®) ou, em casos excepcionais,
cirurgia. Nenhuma dessas técnicas de alongamento nem dos dispositivos projetados para
mobilizar a mandíbula tem sido claramente superior as demais, nem em termos de prevenção
ou tratamento do trismo (49).
Em algumas situações, o encaminhamento de pacientes para fonoaudiólogos pode ser
indicado.

4.4.3. Manejo após tratamento do câncer oral
Cáries pós-radiação
A hipossalivação favorece a colonização da cavidade oral pela microflora cariogênica. Além
disso, a saliva perde sua capacidade tampão que predispõe o paciente ao desenvolvimento
de cáries dentárias pós-radiação. Estas tendem a ser cavidades severas, de evolução rápida
e se caracterizam por deterioração dentária ao nível da junção cemento-esmalte (JCE)
causando a destruição da coroa dentária (Figura 3).

Fig 3: Cárie pós-radiação
A estratégia de prevenção da cárie de promoção da higiene oral deve começar antes de
iniciar a radioterapia. Uma dieta saudável e balanceada deve ser recomendada, bem como
evitar alimentos cariogênicos. A fluoretação é o método de escolha para combater a cárie
pós-radiação em pacientes com câncer oral. É recomendada a aplicação tópica diária de gel
de fluoreto de sódio a 1% em moldeiras individuais (Figura 4) durante a radiação e até o
desaparecimento dos efeitos agudos da radiação sobre a mucosa oral; em seguida, têm sido
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sugerido bochechos diários com flúor a 0,05% ou 0,2% em intervalos semanais. A aplicação
de flúor também pode ser realizada profissionalmente através de vernizes fluoretados (por
exemplo, 22.600 ppm) e creme dental com alto teor de flúor (por exemplo, 5.000 ppm). A
aplicação de flúor deve continuar enquanto a hipossalivação persistir.

Fig. 4: Moldeiras individuais para aplicação
diária de gel de fluoreto de sódio a 1%
durante a radioterapia.
A administração de agentes antibacterianos/antiplaca é outra estratégia de prevenção contra
as cáries induzidas por radioterapia. Alguns autores recomendam a aplicação de gel de
clorexidina a 1% em pacientes com alta concentração salivar de Streptococcus mutans (46).
Um protocolo de acompanhamento deve ser estabelecido (por exemplo, a cada 3-6 meses),
para a detecção precoce de cárie nova ou recentemente recorrente. Em pacientes com
hipossalivação

e

desmineralização

dentária,

o

uso

de

agentes

remineralizantes

(fosfopeptídeo de caseína-fosfato de cálcio amorfo) pode ser útil, embora a evidência de seus
benefícios em pacientes tratados com radioterapia seja escassa e o alto custo limite sua
aplicação (31).
Em todos os casos, o risco de cárie deve ser avaliado, com base nos indicadores da doença,
risco/fator de proteção, e a provável influência da terapia nos fatores de proteção (ex. função
salivar) e um plano de tratamento individualizado devem ser avaliados e regularmente
revisados (para analisar se está adequado para as necessidades do caso) para todos os
pacientes com câncer (50).
Recomendações gerais para a prevenção da cárie pós-radiação são mostradas na Tabela 6.
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PREVENÇÃO DE CÁRIES DENTÁRIAS PÓS-RADIOTERAPIA
Rotina dos cuidados de higiene oral
• Escova de cerdas macias (escovar 2-3 vezes ao dia)
• Limpeza com fio dental e escovas interproximais (técnica atraumática)
• Utilizar enxaguantes frequentemente
• Pasta de dente (alto teor de flúor), por exemplo, 5.000 ppm
• Fluoretação tópica: Gel de fluoreto de sódio neutro a 1% em moldeiras
individuais, durante 5 minutos, diariamente (durante a radioterapia)
• Tratamento tópico de lesões com descalcificação precoce (ex. produtos de
cálcio e fosfato)
•
Avaliação do risco de cárie: com contagem de Streptococcus mutans (>
10 ufc/ mL de saliva), gel de clorexidina a 1% em moldeiras individuais por 2
semanas, a cada 3 meses.
• Aconselhamento de dieta: Reduzir açúcares e carboidratos fermentáveis
Tabela 6: Prevenção da cárie dentária após radioterapia de cabeça e pescoço

Osteoradionecrose
A osteoradionecrose (ORN) é provavelmente a complicação oral mais grave decorrente da
radioterapia da cabeça e pescoço. É definida como uma área de exposição óssea em uma
área previamente irradiada, com pelo menos 3 meses de evolução e na ausência de tumor
persistente ou recorrente (28).
O risco de desenvolver ORN após radioterapia de cabeça e pescoço é estimado em cerca de
7%. Embora pareça que o risco máximo ocorra após os primeiros 2 anos da radioterapia,
ainda existe algum risco após anos de tratamento.
Os sinais e sintomas clínicos da ORN incluem ulceração ou necrose da mucosa com
exposição de osso necrótico por mais de 3 meses, dor intensa, trismo e supuração na região
(Figura 5). A progressão da ORN pode ocasionar fraturas patológicas, fístulas intraorais ou
extraorais e infecção local ou sistêmica (28). Fatores de risco para ORN são mostrados na
tabela 7.
FATORES DE RISCO PARA OSTEORADIONECROSE
Fatores de risco moderado a alto
• Extrações ou cirurgias pré-radiação e pós-radiação
• Proximidade ao tumor
• Localização: posterior de mandíbula> anterior de mandíbula> posterior de maxila>
anterior de maxila
• doença dentária
• dose de radiação> 60 Gy
• Intervalo de tempo entre as extrações pré-radiação e o início da radiação <14 dias
Fatores de risco baixo a insignificante
• Uso de tabaco e álcool
• dose de radiação <50 Gy
Tabela 7: Fatores de risco para osteorradionecrose. Modificado de Wahl MJ (2006) (51)
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O manejo da osteonecrose frequentemente requer cirurgia mutiladora, afetando a função e a
qualidade de vida dos pacientes. Dessa forma, a abordagem preventiva é uma prioridade. A
incidência de ORN reduziu nos últimos 20 anos devido à maior conscientização sobre a saúde
oral antes do tratamento e ao desenvolvimento de técnicas de radioterapia mais direcionadas,
incluindo a radioterapia de intensidade modulada (51).

Fig 5: Osteonecrose mandibular após extrações
dentárias.

A incidência de ORN pode ser reduzida com cuidados orais adequados antes da terapia
oncológica. Embora possa aparecer espontaneamente, a maioria dos casos está associada
a extrações dentárias e, portanto, a extração de todos os dentes não restauráveis com
prognóstico desfavorável (que não podem ter a raiz tratada e utilizados como pilares) deve
ser realizada antes da radioterapia, para minimizar a necessidade de extrações dentárias
durante e após a radioterapia (39). De preferência, estas extrações deverão ser realizadas
com antecedência suficiente (aproximadamente 15 dias) para permitir a reparação tecidual
antes de iniciar o tratamento. Não existe consenso sobre os critérios para a extração dentária
antes da radioterapia, e cada paciente deve ser avaliado individualmente. Nos pacientes que
necessitam de extrações após a radioterapia, uma técnica atraumática deve ser realizada,
sendo a alveolectomia e o fechamento primário o padrão-ouro de escolha para minimizar o
risco de ORN (52); alguns autores recomendam profilaxia antibiótica, embora seu benefício
na redução do risco de osteonecrose não seja claro (53). As recomendações para extração
dentária antes e depois da radioterapia são mostradas na Tabela 8.

98

EXTRAÇÃO DENTÁRIA PRÉ-RADIAÇÃO
Cárie (dentes não restauráveis)
• Doença periapical ativa (dentes sintomáticos)
• Doença periodontal moderada e severa (com riscos de progressão de infecções)
• Impactação parcial ou erupção incompleta
• Lesões periapicais extensas (se não forem crônicas ou bem localizadas)
EXTRAÇÃO DENTÁRIA PÓS-RADIAÇÃO
• Atrasar, se possível, as extrações em 18 meses
• Agentes anestésicos sem vasoconstritor
• Evitar anestesia intraligamentar
• Alveolectomia e fechamento primário (retalho mucoperiosteal)
• Limitar o número de extrações por sessão
• Aumentar o intervalo entre as extrações
• Considerar a profilaxia antibiótica antes da extração
• Em caso de alto risco de
restauração/sepultamento das raízes

ORN,

considerar

tratamento

endodôntico

e

Tabela 8: Recomendações para exodontia antes e depois da radioterapia de cabeça e pescoço

4.5. Reabilitação
A cirurgia de reconstrução após ressecção do CCEO é considerada quando há perda
funcional ou estética das estruturas orais remanescentes como: perda de parte significativa
da língua, assoalho da boca ou mucosa jugal e perda de um segmento dos maxilares. A
ressecção do tumor primário, seria indicadora de cirurgia reconstrutiva. Defeitos cirúrgicos
superficiais da mucosa e de tecidos moles subjacentes podem ser adequadamente reparados
através de um enxerto de pele de espessura parcial. Por outro lado, defeitos maiores que
excedem a metade da língua ou grandes áreas superficiais do assoalho da boca, gengivas e
mucosa jugal podem exigir transferência de tecido – tanto pediculado (retalhos miocutâneo
ou osteomiocutâneo com vaso de nutrição para o músculo e perfurante para a pele) ou livre
(transplante livre incluindo músculos e tecidos moles com suprimento de sangue). Um retalho
livre radial do antebraço fornece excelente tecido para recobrir defeitos da mucosa e
deficiências dos tecidos moles subjacentes. O retalho radial do antebraço também é uma
excelente opção para a reconstrução de qualquer ressecção substancial da língua (4).
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A reabilitação completa das funções orais após o tratamento do CCEO é o objetivo desejável,
mas difícil de alcançar em alguns pacientes. Uma vez que o tratamento do câncer oral nos
estágios iniciais provoca uma disfunção oral mínima, o tratamento de tumores em estágios
avançados altera a capacidade de fala, mastigação e deglutição (23).
Os tumores que requerem ressecções ósseas dos ossos maxilares resultam em deformidade
estética e deterioração funcional devido à descontinuidade do arco mandibular e ao
edentulismo, bem como a perda da sensibilidade nos dentes remanescentes. A reabilitação
ideal após o tratamento de tumores em estágios avançados inclui: restauração da aparência
física, reconstrução do arco mandibular e do contorno facial, preservando ou restaurando a
função oral, clareza da fala e estabilidade da dentição, a fim de conseguir mastigar todos os
tipos de alimentos e preservar ou restaurar a degluitição (23).
Quando a reconstrução imediata do defeito pós-cirúrgico não é planejada, a instalação de um
obturador é indicada (37). Com o intuito de minimizar o trauma pós-operatório, pode-se
programar um obturador imediato, que é adaptado e fixado no mesmo momento cirúrgico.
Ainda, é aconselhável ter um obturador temporário instalado em 3-4 semanas após a cirurgia
e substituí-lo por um definitivo em 4-6 meses.
A reconstrução cirúrgica da mandíbula frequentemente atinge o objetivo de restaurar, de
forma aceitável, a aparência estética, mas pouco restaura as funções orais. Historicamente,
a perda dentária, independente da causa, era restaurada por meio de uma prótese removível.
Entretanto, em pacientes tratados por câncer oral, a reabilitação com prótese removível
raramente alcança resultados funcionais e estéticos satisfatórios devido às alterações
anatômicas da cavidade oral (23). Os implantes dentários podem ser utilizados para apoiar
próteses fixas ou como pilares retentores protéticos removíveis, proporcionando melhora da
retenção, suporte e estabilidade das próteses. Estudos têm demostrado que os implantes
dentários podem apresentar altas taxas de sobrevida em pacientes que receberam tratamento
para CCEO, incluindo radioterapia e quimioterapia (54). O intervalo entre o término da terapia
do câncer oral e a instalação de implantes dentários pode influenciar no sucesso ou no
fracasso da osseointegração. A maioria dos autores sugere um tempo mínimo de espera de
seis meses, mas, atualmente, não há consenso na literatura (54).
Os pacientes devem ser informados sobre as complicações (aumento do risco de falha do
implante e osteorradionecrose) associadas à reabilitação com implante dentário após
radioterapia (54) e um rigoroso protocolo de acompanhamento deve ser estabelecido pela
equipe de saúde bucal para prevenir o aparecimento dessas complicações e reduzir as falhas.
Este protocolo deve incluir revisões periódicas, instruções sobre técnicas de higiene, ajustes
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oclusais e de pontos de contato e controles radiográficos quando necessários (55).
Alguns estudos demonstraram o aparecimento de CCEO, após a reabilitação com implantes
dentários, em pacientes com história prévia de câncer oral. Esses tumores podem se
apresentar como uma mucosa peri-implantar vermelha hiperplásica ou ulcerada, com perda
de osso alveolar e, portanto, podem ser diagnosticados erroneamente como peri-implantite.
Nessas circunstâncias, uma avaliação clínica e radiológica detalhada deve ser realizada
acompanhada de biópsia e avaliação histopatológica em caso de suspeita de malignidade
(56).

4.6. Acompanhamento
Geralmente, dentro dos primeiros 3 anos de terapia, aproximadamente 20% dos pacientes
desenvolverão uma recidiva local e, aproximadamente, 25% desenvolverão uma metástase
regional para os linfonodos cervicais (57). Além disso, aproximadamente 20% dos pacientes
com câncer oral desenvolverão um segundo tumor primário em algum outro local do trato
aerodigestivo superior, sendo atribuído ao processo de cancerização de campo.
Portanto, durante os primeiros cinco anos, após o tratamento bem-sucedido, um
acompanhamento rigoroso é obrigatório. Os objetivos do protocolo de acompanhamento são
o diagnóstico em fase inicial de recidivas, de segundos tumores primários e de metástase
para linfonodo cervical, assim como monitoramento da reabilitação funcional e suporte
psicológico (58,59). As técnicas de rastreio (abordadas no Capítulo 2) também são úteis para
a detecção precoce de recidivas.
Não há um consenso acerca do intervalo e do tempo de duração das consultas de
acompanhamento em pacientes tratados para CCEO, que geralmente varia de três anos a
uma vida inteira após o tratamento. As evidências disponíveis são insuficientes para definir
um protocolo ideal de acompanhamento (59). A maioria dos estudos aponta um
acompanhamento de três anos, embora isso possa ser estendido até cinco anos em pacientes
de alto risco (por exemplo, tabagistas e etilistas). Durante os primeiros três anos esse intervalo
geralmente varia de 1 a 2 meses e a cada 6 meses durante o 4º e o 5º ano após o tratamento
do câncer.
Há um consenso de que tanto a duração quanto a frequência de acompanhamento devem
ser personalizadas com base em fatores de risco, como o estado das margens cirúrgicas, a
presença de metástase para os linfonodos, a diferenciação histológica, o estadiamento do
tumor primário e a capacidade do paciente de identificar recidivas e segundos tumores
primários (58,59). Às vezes, as recidivas não são visíveis ou palpáveis e, portanto, a
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tomografia computadorizada e a ressonância magnética também devem fazer parte da rotina
de acompanhamento dos pacientes tratados com CCEO (60).
As recorrências são frequentemente diagnosticadas em estágio tardio, quando os sintomas
aparecem e as opções de tratamento são limitadas, com resultados ruins. Esse atraso é
causado principalmente pelos efeitos adversos relacionados ao tratamento (alterações
anatômicas, fibrose) que impedem a detecção das recidivas em fase inicial. Essas
dificuldades tornam os biomarcadores atrativos para otimizar o monitoramento do paciente,
uma vez que as recorrências podem ser detectadas antes do desenvolvimento de qualquer
evidência clínica ou radiológica (1).

4.7. Pontos chave
•

A prevenção terciária consiste em oferecer o melhor tratamento oncológico
disponível, reabilitação e acompanhamento, bem como a prevenção e o
diagnóstico em fase inicial de uma recidiva ou de um segundo tumor maligno.

•

O tratamento do câncer oral (cirurgia, radioterapia e quimioterapia) afeta a saúde
oral e resulta em comprometimento funcional e incapacidade. O manejo
odontológico adequado, antes, durante e após a terapia antineoplásica, pode
reduzir significativamente as complicações associadas à terapia do câncer oral e,
consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente.

•

Algumas das complicações derivadas do tratamento oncológico permanecerão ao longo
do tempo e, portanto, o dentista tem um papel contínuo na prevenção e tratamento de
novas doenças orais.
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