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RESUMO: O emprego de radiações ionizantes é uma das mais importantes técnicas utilizadas em 

diversos procedimentos na medicina. Essas radiações ionizantes são essenciais em processos radiológicos, 

como no caso da radioterapia. A radioterapia refere-se a uma modalidade terapêutica que trata de 

patologias, sejam elas malignas ou não, ou seja, através da utilização de radiações ionizantes, tem-se a 

finalidade de destruir células tumorais visando à diminuição do volume ou até reduzir a neoplasia, além 

de poder auxiliar no alívio das dores. Doenças neoplásicas malignas vêm demonstrando um alto índice 

nos últimos anos, podendo ser encontradas em diversos locais do corpo humano, como por exemplo, o 

câncer de cabeça e pescoço. O presente artigo tem por objetivo ressaltar as consequências da radioterapia 

e o efeito que esse procedimento tem sobre a qualidade de vida dos pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço. Neste trabalho científico foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a técnica da 

radioterapia, com breve descrição das modalidades e a forma de seu tratamento, e principalmente, dos 

efeitos que a radioterapia pode produzir na qualidade de vida de pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço durante e após o tratamento, além de apresentar as diversas sequelas que pode ocasionar. 
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ABSTRACT: The use of ionizing radiation is one of the most important techniques used in various 

procedures in medicine. These ionizing radiations are essential in radiological processes, as in the case of 

radiotherapy. Radiation therapy refers to a therapeutic modality that treats pathologies, whether malignant 

or not, that is, through the use of ionizing radiation, the purpose is to destroy tumor cells in order to 

reduce the volume or even reduce neoplasia, besides being able to aid in the relief of pain. Neoplastic 

malignancies have been showing a high index in the last years, being able to be found in diverse places of 

the human body, as for example, cancer of head and neck. This article aims to highlight the consequences 

of radiotherapy and the effect that this procedure has on the quality of life of patients with head and neck 

cancer. In this scientific work, a bibliographic survey was carried out on the radiotherapy technique, with 

a brief description of the modalities and the form of its treatment, and especially of the effects that 

radiotherapy can produce on the quality of life of patients with head and neck cancer during and after 

treatment, in addition to presenting the various sequelae that can cause. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A radioterapia é considerada, entre outras, uma da modalidade de tratamento 

eficaz para a terapia do câncer. Configura-se pelo uso de radiações ionizantes em que 

promove a destruição ou redução do volume tumoral. 

Inicialmente, é valido ressaltar que a cada ano, aproximadamente 12 milhões 

de pessoas são diagnosticadas com câncer e o índice de mortalidade em decorrência 

dessa doença é alto, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em 2016, no 

Brasil foram diagnosticados em torno de 500 mil novos casos de neoplasias (INCA, 

2016). 

O câncer, apesar de ser a doença que mais mata no mundo todo, ainda não 

possui um meio que garanta a sua cura. Entretanto, muitos são os avanços no que se 

refere ao tratamento, podendo permitir que diagnósticos precoces aliados com 

tratamentos terapêuticos possam oportunizar uma qualidade de vida melhor para os 

pacientes. 

Cancro ou tumor maligno são denominações também utilizadas para descrever 

o câncer, que trata-se de uma doença em que as células anormais se proliferam, 

dividem-se incontrolavelmente e destroem o tecido do corpo. Constantemente são 

investigadas suas causas, formas, como se desenvolve e cresce, isto é, como essa 

neoplasia progride (ROCHE, 2018).  

Segundo o Ministério da Saúde é denominado neoplasias malignas ou 

cânceres, doenças que tem o crescimento anormal e desordenado de células que 

possuem a capacidade de invadir tecidos sadios. As células neoplásicas malignas que se 

originam de tecido epitelial são conhecidas como carcinomas e aquelas que originam de 

tecido conjuntivo de sarcomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

No mundo inteiro existem milhões de pessoas com o diagnóstico de cancro, 

desta forma, a medicina, incessantemente, estuda novas formas de prevenir, detectar o 

mais cedo possível e como tratar, tendo sempre o objetivo de oferecer uma melhoria na 

qualidade de vida dos pacientes durante e após o tratamento do câncer (ROCHE, 2018).  

Os tumores malignos de cabeça e pescoço correspondem cerca de 3% de todos 

os tipos de câncer. Os cânceres mais comuns são os de cavidade oral e laringe, e mais 

de 60% ocorrem na glote (MALUE, 2018). 

O câncer de cabeça e pescoço é o conjunto de tumores que se manifestam na 

cavidade oral, face, faringe, cavidade nasal, laringe e glândulas. Considerado o quinto 



tipo de câncer mais comum entre as mulheres. O INCA descreve que geralmente, os 

tumores de cabeça e pescoço são mais frequentes em homens cuja faixa etária é dos 60 

anos de idade representando o segundo tipo de câncer com maior incidência entre 

público masculino (CASTRO, 2017). 

O prognóstico tardio desse tipo de carcinoma é de fato uma realidade, como já 

visto a radioterapia é uma das terapias para o tratamento desse câncer. Entretanto, essa 

modalidade pode ser considerada agressiva, pois pode causar efeitos adversos deixando 

sequelas ou complicações, sendo elas permanentes ou temporárias. 

Contudo, o teor dessa temática é despertar o conhecimento para aprofundar e 

aprender sobre o câncer de cabeça e pescoço e os efeitos infortunosos que a radioterapia 

pode causar aos pacientes. No decorrer do presente artigo serão apresentados os efeitos 

adversos que a radioterapia pode trazer aos indivíduos com câncer de cabeça e pescoço.  

Face ao exposto, tem como objetivo específico: explicar o câncer de cabeça e 

pescoço; citar sobre a radioterapia, suas modalidades e tratamento e apresentar os 

principais efeitos adversos da radioterapia. 

No presente artigo foi utilizado o método dedutivo como forma de revisão 

bibliográfica, através do levantamento dos principais tópicos referentes ao tema 

abordado, isto por meio da abordagem indireta utilizando-se de objetos bibliográficos 

como livros, periódicos, revistas acadêmicas, artigos nacionais e internacionais, 

salientando o tema como objeto de estudo. 

 

 

2 O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

O câncer de cabeça e pescoço constitui-se a um grupo heterogêneo de lesões 

neoplásicas que podem resultar em manifestações distintas dependendo da localização, 

acometendo, por exemplo, a orelha, órbita ocular, osso temporal, boca, cavidade nasal 

(lábios, língua, assoalho da boca e palato), seios da face, glândulas salivares, 

nasofaringe (atrás da cavidade nasal), orofaringe (amigdala e base da língua), 

hipofaringe (porção final da faringe junto ao esôfago), laringe, dentre outras regiões 

(MOHALLEM; RODRIGUES, 2007). 

 



Figura 1: Anatomia da região da cabeça e pescoço7 

 

 

A nível mundial, o câncer de cabeça e pescoço se encontra na quinta posição 

entre as neoplasias mais frequentes no mundo, sendo que o mais comum é o carcinoma 

espinocelular ou também conhecido como carcinoma de células escamosas (CEC), que 

corresponde aproximadamente 95% dos casos. Há cerca de 10% das neoplasias 

malignas ocorrem na região da cabeça e pescoço, e dentro desta porcentagem, 40% 

manifestam-se na boca (COLOMBO; RAHAL, 2009; RAMOS et. al., 2005; TEIXEIRA 

et. al., 2009). 

Em geral, o câncer de cabeça e pescoço atinge pacientes, na maioria do sexo 

masculino e faixa etária acima de 50 anos de idade. Um dos fatores de aumento na 

incidência de mulheres com câncer foi ao aumento do tabagismo e etilismo entre elas, 

ambos os fatores podem ocasionar o risco de até 15 vezes mais (VIEIRA et. al., 2012). 

Segundo Malue (2018), o câncer de cabeça e pescoço possui um crescimento 

lento, nas suas primeiras fases, podendo ser instalado como lesão maligna ou se originar 

a partir de lesões pré-malignas (leucoplasias e eritroplasias). No que condiz ao 

crescimento, o tumor primário pode invadir os espaços dos tecidos vizinhos. Já nas 

fases mais tardias, as células tendem a migrar para os linfonodos cervicais e caem na 

circulação sanguínea, atingindo órgãos distantes, como pulmões, fígado, ossos e outros 

(MALUE, 2018). 
                                                           
7 Fonte: https://www.vencerocancer.org.br/tipos-de-cancer/cancer-de-cabeca-e-pescoco-tipos-de-

cancer/cancer-de-cabeca-e-pescoco-o-que-e-2/ 



Alguns fatores que podem levar a esse tipo de câncer são o tabagismo e o 

alcoolismo, considerados uns dos maiores responsáveis pelas lesões malignas de cabeça 

e pescoço, principalmente quando associados. Além disso, o papilomavírus humano, o 

conhecido HPV, que associado ao câncer de colo de útero e ao carcinoma de pênis, 

pode provocar tumores malignos nas regiões da cabeça e pescoço, particularmente na 

orofaringe. A depressão imunológica e infecção pelo vírus Epstein-Barr também 

possuem probabilidades de desenvolver esse câncer (MALUE, 2018). 

A prevenção inicia após diagnosticadas as lesões iniciais, devendo ser 

fundamental o auxílio de profissionais da saúde, bem como dentistas, pois os índices de 

cura nas primeiras fases são de extrema importância. Além claro, do não uso de 

qualquer tipo de fumo e bebidas alcoólicas, que se tornam uma estratégia preventiva 

para o câncer de cabeça e pescoço, e adotando medidas e hábitos saudáveis que possam 

prevenir deste câncer e outras doenças. 

O diagnóstico inicial é a avaliação do histórico clínico completo do paciente, 

somado a um exame físico para avaliar os possíveis sintomas de câncer e outras lesões. 

Esse diagnóstico é feito por meio de avaliação clínica, muitas vezes realizada por 

médico ou dentista, além de exames de biopsia e exames de imagem, como tomografia 

computadorizada, ressonância magnética ou tomografia por emissão de pósitrons (PET) 

(CASTRO, 2017). 

O tratamento dependerá da localização do tumor, devido às características e 

extensão deste, pode incluir a cirurgia, radioterapia ou quimioterapia sendo realizadas 

individualmente ou combinadas.  

 

 

3 RADIOTERAPIA  

 

A radioterapia, trata-se do uso de radiações ionizantes que promovem a 

destruição ou redução de tecido tumoral, tendo alcançado resultado devido a uma 

grande energia que é depositada no tumor alvo, sem que órgãos vitais ou tecidos 

circunvizinhos ao tumor possam ser atingidos ou danificados (INCA, 2016). Por isso, 

deve-se ter um cuidado especial em relação aos limites de proteção radiológica. 

A princípio é válido ressaltar que a radiação é uma forma de propagação da 

energia pelo espaço. Há vários tipos de radiações, a radiação, a que se interessa na 

radioterapia, é a radiação que tem a capacidade de arranca elétrons de um átomo, os 



raios X e gama, a partícula beta e os prótons são radiações ionizantes (MARTINS, 

2012). 

A radioterapia utiliza-se de radiação nos tratamentos de tumores, que na maioria 

dos casos são malignos, que compete na transferência de energia ao meio onde ocorre a 

interação.  São usadas fontes seladas nas quais o material radioativo não entra em 

contato direto com o paciente e com aqueles que manuseiam (OKUNO, 1988).  

Em experiências realizadas pode constatar que a sensibilidade das células 

tumorais à exposição dos raios X não eram identificas, algumas eram destruídas 

imediatamente e por completo com doses baixas de radiações, entretanto, outras 

precisavam de altas doses para obter algum resultado (LOBO; MARTINS, 2009). 

Em 1896 foi realizado o primeiro procedimento de aplicação da radioterapia, 

experimento esse, feito em uma criança de quatro anos que portava um tumor de pele. O 

descobrimento da radiação, de possuir o poder de danificar o material genético de uma 

célula considerada maligna foi de extrema importância para o surgimento da 

radioterapia, forma esta que, tal terapêutica médica só teve reconhecimento vinte cinco 

anos depois, em 1922 (SILVA, 2013). 

Como já visto, a radioterapia trata-se de um tratamento que tem por objetivo 

destruir células tumorais, por meio de feixes de radiações ionizantes, em que são pré-

calculadas as radiações a ser aplicada sob um determinado espaço de tempo, levando em 

consideração o volume do tecido onde está localizado o tumor, em prol de erradicar as 

células tumorais, visando preservar as demais células normais circunvizinhas (LOBO; 

MARTINS, 2009). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a resposta da radioterapia nos tecidos 

irá depender de alguns fatores para obter sucesso em seu tratamento, como por exemplo, 

as características do tumor, a sua localização, a quantidade e a qualidade da radiação a 

ser utilizada no paciente (INCA, 2016). 

O tratamento do cancro é realizado por meio de uma junção tríplice entre a 

radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia. A radioterapia e a cirurgia são tratamentos em 

enfermidades localizas, enquanto a quimioterapia trata na enfermidade sistemicamente 

(BARBIERE; NOVAES, 2008). Dentro da radioterapia destacam-se três modalidades: a 

braquiterapia, a teleterapia e a radiocirurgia. 

A braquiterapia trata-se de uma das modalidades de tratamento da radioterapia, 

que utiliza fonte radioativa em contato direto com os tecidos que apresentam os 



tumores, no qual, são implantados materiais radioativos, em formas de pequenas 

sementes radioativas encapsuladas com titânio (SOUZA, 2012). 

As sementes de titânio, retro mencionadas, são colocadas no local através de 

agulhas, tubos ou cateteres guiados por meio do ultrassom ou da tomografia 

computadorizada. Normalmente, as sementes radioativas mais utilizadas são os isótopos 

iodo-125 que tem aproximadamente meia-vida de 60 dias em média e o paládio-103 que 

possui meia-vida por volta de 17 dias. Esses isótopos são elementos naturais com alto 

número atômico que tem a função de emitir radiação ionizante de forma natural 

(SOUZA, 2012). 

A braquiterapia possui duas formas de serem realizadas, a permanente e a 

temporária. A braquiterapia permanente é aquela em que uma vez colocadas as 

sementes radioativas no organismo, não são mais retiradas, possui baixa taxa de dose 

que permite que o paciente tenha uma vida quase sem restrições após o seu implante, 

não havendo a necessidade de sua internação (MOURÃO; OLIVEIRA, 2009). 

Já a braquiterapia temporária, as sementes são aplicadas e após um período pré-

determinado são retiradas, estas possuem tempo meio-vida médio que variam entre dias 

ou anos. Em geral, as sementes radioativas são reutilizadas em diferentes pacientes 

enquanto possuírem o poder de tratamento, pois possuem alta taxa de dose e geralmente 

utiliza fonte modificada de irídio-192 e o afterload, que é o processo automatizado da 

implementação da fonte junto do tecido tumoral (MOURAO; OLIVEIRA, 2009). 

A teleterapia ou também conhecida por radiação externa consiste no tratamento 

do tumor a certa distância entre o equipamento e a região tumoral, que corresponde 

entre 80 a 100 centímetros, a depender do local a ser tratado (MOURÃO; OLIVEIRA, 

2009). 

Para aplicar essa modalidade, usualmente são utilizados dois tipos de aparelho, o 

de cobaltoterapia e os aceleradores lineares. No primeiro aparelho, trata-se da utilização 

terapêutica de raios gama de alta fonte de energia que se erradia constantemente, é 

proveniente de uma fonte de cobalto 60 radioativa que tem a finalidade de destruir 

células cancerosas. Desta forma, será aplicado o tratamento somente quando a fonte é 

exposta para fora do compartimento que a envolve. (GIGLIOLI, 2012). 

Os aceleradores lineares têm a capacidade de emitirem energia a partir da 

aceleração de elétrons, emitindo raios X ao se comunicar com o tungstênio. Muito 

semelhante com os aparelhos de raios X convencional, no entanto, os aceleradores 



aceleram mais o feixe de elétrons que é submetido, além de oferecer maior segurança 

aos envolvidos no procedimento (ROSTELATO, 2005). 

A radiocirurgia confere-se no tratamento usado em lesões intracranianas como 

tumores malignos e benignos, distúrbios funcionais e malformações arteriovenosas. 

Neste tipo de procedimento é utilizada uma alta taxa de dose de radiação por meio de 

única sessão, aplica-se cobalto-60, um dos grandes aceleradores de partículas (SOUZA, 

2012). 

Esse processo incide que o paciente fique internado um dia antes ou até no 

mesmo dia da radiocirurgia, em que o mesmo deve estar de jejum de 08 horas antes do 

início do tratamento. O enfermo é colocado na região frontal e occiptal um arco 

metálico ou um anel estereotáxico que permite a precisão no direcionamento dos raios e, 

logo retirada após a aplicação (SOUZA, 2012). 

A radioterapia é vista como um método eficaz, em que tem a capacidade de fazer 

o tumor desaparecer ou a competência de controlar a doença, o que contribui para uma 

qualidade de vida melhor, diminuindo as dores que estão submetidos. 

Depois do procedimento de cirurgia, a radioterapia é o tratamento curativo mais 

indicado para as pessoas que possuem câncer. Após confirmado a indicação e a técnica 

de radioterapia pelo médico radioterapêutico, o paciente é submetido a fases de 

tratamento.  

A tomografia de planejamento é o método no qual o paciente será submetido 

para localizar a posição adequada a ser feito as aplicações. Nesta fase, além de ter a 

função de diagnóstico, tem a função de planejamento da radioterapia. As imagens 

coletadas são enviadas ao computador e a próxima etapa, que consiste no planejamento, 

é feito a avaliação pelos profissionais envolvidos que delimitarão as imagens colhidas 

pela tomografia (ARAÚJO; ROSAS, 2008).  

Na fase de planejamento será destacado o local do corpo que submeterá ao 

tratamento, bem como os órgãos normais circunvizinhos que precisam ser protegidos. 

Assim que identificado, o planejamento da radiação oferecida é realizado, isto é, o 

computador verificará como será a distribuição da dose de radiação adequada a ser 

aplicada (ARAÚJO; ROSAS, 2008). 

Sendo o planejamento aprovado pelo médico, o paciente é sujeitado a terceira 

fase, em que começará a receber as aplicações de radiações. Aplicações estas indolores, 

que muitos dos casos, os pacientes saem sem sentirem sintomas ou dores das sessões. 



Entretanto, sempre é importante a presença de um acompanhante para todo o processo 

de tratamento (ARAÚJO; ROSAS, 2008). 

A fase de revisão semanal ocorre durante todo o tratamento, no qual o paciente 

faz revisões semanais com o médico responsável pela radioterapia, onde possa tirar as 

dúvidas, verificar se há sintomas desconhecidos. Nessa etapa, vale ressaltar, a presença 

de outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos, dentistas, entre outros, para que 

possam acompanhar a evolução do tratamento (ARAÚJO; ROSAS, 2008). 

Aproximando do fim do tratamento, o paciente será encaminhado para ter alta, 

entretanto, o médico verificará as condições em que se encontra o paciente orientando-o 

para os passos seguintes. Ao fim do tratamento, o paciente será periodicamente 

acompanhado pelo médico radioterapêutico e os demais profissionais, através de 

consultas frequentes e exames que dependerão da classificação da doença (ARAÚJO; 

ROSAS, 2008). 

 

4 EFEITOS ADVERSOS DA RADIOTERAPIA 

 

A diminuição da morbidade por causa dos efeitos colaterais da radioterapia tem 

implicação básica e direta com a evolução das radioterapias. Sendo possível por um 

método de imagem como a tomografia desenhar o tumor observando as margens de 

segurança que envolvem vários profissionais: o radiologista, o oncologista clínico, o 

cirurgião, e a pessoa que fez o exame de ressonância magnética (KARKOW, 2013). 

Para Furnari (2009), no que se refere a erros, os mais significantes são os 

sistêmicos, pois acarretam em doses inadequadas prejudicando o órgão alvo e órgãos 

normais. Para a minimização desses erros, são tomadas estratégias como a imobilização 

do paciente, marcações na pele e o alinhamento realizado com laser da sala. 

A reação adversa que a radioterapia poderá causar dependerá do volume, do 

local irradiado, a dose utilizada, do fracionamento, da idade e de condições clínicas do 

paciente e do tratamento. Visto isso, uma pequena elevação nas doses tumorais podem 

ser suficiente para o aumento expressivo na incidência de efeitos e complicações. 

Reações fortes ocorrem durante o tratamento, e geralmente são reversíveis, 

entretanto, as complicações tardias são normalmente irreversíveis, podendo resultar em 

incapacidades permanentes ou variam em intensidade, sendo classificadas em leves, 

moderadas ou graves (JHAM; FREIRE, 2006). 



Visto que pacientes que apresentam o câncer de cabeça e pescoço são 

submetidos a altas doses de radioterapia em extensos campos de radiação, devido a isso 

são incluídas a cavidade bucal, maxila, mandíbula e glândulas salivares. Deste modo, a 

terapia anticâncer se associa a diversas reações adversas, esses efeitos podem ocorrer 

em uma fase aguda, que podem ser durante ou até semanas imediatas ao tratamento, ou 

em uma fase crônica que pode durar meses ou anos após a radioterapia (JHAM; 

FREIRE, 2006). 

 

 

4.1 Mucosite 

 

A mucosite é um dos primeiros sinais clínicos que aparecem na cavidade oral 

durante a radioterapia de cabeça e pescoço, podendo iniciar na segunda semana de 

tratamento, além de ser um dos efeitos mais frequentes nos pacientes. 

A mucosite aguda dolorosa e a dermatite são efeitos secundários a radiação mais 

frequentemente encontrados, porém, várias alterações crônicas continuam a importunar 

os pacientes por um longo tempo após o término do curso do tratamento. Dependendo 

dos campos irradiados, da dose e da idade do paciente, as seguintes consequências são 

possíveis: xerostomia, perda do paladar (hipogeusia), osterradionecrose, trismo, 

dermatite crônica, anormalidades do desenvolvimento, dentre outros (NEVILLE, et. al., 

2016). 

Caracteriza-se por uma condição inflamatória da mucosa se manifesta como 

edema, eritema, ulceração, presença de pseudomembranas, além de dor e dificuldade na 

deglutição. Geralmente, causa ao paciente desconforto, sendo orientado a fazer 

bochechos com clorohexidina a 0,2% e aplicação de anestésico tópicos nos locais 

ocasionados. 

Tem sido demonstrado que a mucosite oral, é sozinha, a complicação mais 

debilitante das altas doses de quimioterapia e de radioterapia de cabeça e pescoço. 

Adicionalmente, ao desconforto local, a mucosite pode estar associada a um aumento da 

necessidade de nutrição parenteral total, as internações hospitalares de longo tempo, a 

bacterenia, sistêmica e a sepse (NEVILLE, et. al., 2016). 

Cerca de 80% dos pacientes tratados com radioterapia na região de cabeça e 

pescoço desenvolve mucosite, e sua prevalência se aproxima dos 100% para os que 

estão sendo tratados para neoplasias de orofaringe e boca. A prevalência associada a 



quimioterapia é variável, dependendo do protocolo do tratamento utilizado. Os casos de 

mucosite associados a quimioterapia e a radioterapia são clinicamente semelhantes. As 

manifestações da quimioterapia começam após alguns dias de tratamento, a mucosite 

por radiação pode começar aparecer durante a segunda semana de tratamento. Tanto a 

mucosite por quimioterapia quanto a induzida por radiação desaparecem lentamente 

duas a três semanas após o término do tratamento (NEVILLE, et. al., 2016). 

A mucosite oral associada à quimioterapia envolve comumente as superfícies 

não queratinizadas (por exemplo, mucosa jugal, superfície ventrolateral da língua, 

palato mole e assoalho de boca), enquanto a associada a radioterapia afeta em particular 

as superfícies mucosas voltadas diretamente para o foco de radiação (NEVILLE, et. al., 

2016). 

A manifestação mais precoce é o desenvolvimento de uma coloração 

esbranquiçada pela ausência de descamação suficiente da queratina. Isto logo é seguido 

pela perda desta camada, com reposição pela mucosa atrófica, na qual é edemaciada, 

eritematosa e friável. Subsequentemente áreas de ulceração se desenvolve, com a 

formação de uma membrana superficial fibrinopurulenta, amarelada e removível. A dor, 

a ardência e o desconforto são os sintomas relatados que podem se acentuar durante a 

alimentação ou higienização oral (NEVILLE, et. al., 2016). 

Um dos mecanismos mais eficientes da mucosite associada à radiação tem sido a 

colocação de bloqueadores de radiação na linha média, ou o uso de tratamento de 

radiação tridimensional, para limitar o volume da mucosa irradiada (NEVILLE, et. al., 

2016). 

Além disso, atualmente utiliza-se laser de baixa potência no tratamento destas 

lesões, tendo revelado uma boa eficácia, evitando a interrupção do tratamento e 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes, ademais, acelera o processo de 

cicatrização e diminui a dor. O efeito do laser consiste na estimulação da atividade 

celular, promovendo a libertação de fatores de crescimento, proliferação de 

queratinócitos e na angiogénese (KELNER; CASTRO, 2007). 

   

 

4.2 Xerostomia 

 

As glândulas salivares são muito sensíveis a radiação, sendo a xerostomia uma 

complicação comum. Quando uma parte das glândulas salivares é incluída nos campos 



de radiação, as glândulas remanescentes desenvolvem uma hiperplasia compensatória 

na tentativa de manter a função (NEVILLE, et. al., 2016). 

A xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca; pode ser associada a 

hipofunção da glândula salivar. Diversos fatores têm um papel na causa da xerostomia 

como, por exemplo, perda de água, deficiência de digestão de líquidos, hemorragias, 

vômitos, diarréias, radioterapia na cabeça e pescoço, doenças sistêmicas, mastigação 

diminuída, fumo, respiração bucal, dentre outros (NEVILLE, et. al., 2016). 

Esse efeito é um problema comum que tem sido relatado em 25% dos idosos. No 

passado as queixas de boca seca em pacientes idosos eram atribuídas as consequências 

previsíveis do envelhecimento. Entretanto, hoje é aceito que quaisquer redução na 

função salivar, associadas a idade são moderadas e provavelmente, não são associadas a 

qualquer redução da função salivar. Ao contrario a xerostomia em idosos é resultado de 

outros fatores, em especial medicações (NEVILLE, et. al., 2016). 

As mudanças iniciam em uma semana após a radioterapia, com a diminuição 

intensa do fluxo salivar sendo notadas as seis primeiras semanas de tratamento. 

Algumas vezes, decréscimos adicionais podem ser notados por até três anos. As 

glândulas serosas apresentam uma sensibilidade maior à radioterapia, em comparação 

com as glândulas mucosas (NEVILLE, et. al., 2016). 

 

4.3 Perda do Paladar 

 

Os pacientes que recebem radiação na cavidade oral, uma perda substancial dos 

quadros paladares (hipogeusia) geralmente se desenvolve dentro de várias semanas. 

Embora, essa alteração seja revertida dentro de quatro meses na maioria dos pacientes, 

alguns ficam com hipogeusia permanente; outros podem ter disgeusia persistente 

(alteração no sentido do paladar) (NEVILLE, et. al., 2016). 

Embora os botões gustativos se regenerem frequentemente dentro de quatro 

meses após a radioterapia, o grau do dano ao longo do tempo é altamente variável. Nos 

pacientes com sintomas persistentes, podem ser benefício os suplementos de sulfato de 

zinco com doses diárias acima de recomendado (NEVILLE, et. al., 2016). 

 

 



4.4 Osterradionecrose 

 

A osterradionecrose (ORN) é definida como a exposição de um osso não vital 

que persiste por mais de três meses na ausência de doença neoplásica. Representa uma 

das complicações mais graves da radioterapia de cabeça e pescoço. Em estudos prévios, 

a prevalência se aproximava a 15%, mas o risco foi reduzido a 5% relacionadas à 

avanços terapêuticos com a IMRT e a radioterapia tridimensional conformacional 

(3DCRT). Essas novas técnicas têm a capacidade de manter a efetividade terapêutica, 

mas diminuem a dose máxima de radiação aos ossos de gnáticos (NEVILLE, et. al., 

2016). 

A maioria dos casos de ORN ocorre em pacientes que receberam mais de 60Gy, 

a maioria ocorrendo entre quatro meses e três anos após o término da radioterapia. 

Embora algumas circunstâncias a ORN, ocorrem secundariamente ao um trauma local 

(exodontia), a minoria parece ser espontânea. A maioria dos casos espontâneos ocorrem 

dentro dos primeiros anos, mas os pacientes permanecem com o risco de desenvolver 

ORN induzida por trauma pelo resto de suas vidas (NEVILLE, et. al., 2016). 

O tratamento da ORN consiste na administração de antibióticos, desbridamento, 

irrigação e remoção do osso necrótico. Em caso extenso, geralmente se realizada uma 

extensa ressecção e a reconstrução imediata. A quantidade de osso a ser removido é 

determinada pelo julgamento clínico, com a cirurgia estendendo-se até que sejam 

observadas margens com sangue brilhante (NEVILLE, et. al., 2016). 

 

4.5 Trismo 

 

O trismo constitui-se pela fase inflamatória não específica, fase de fibrose 

celular, fase de densificação e remodelação da matriz, conduzindo à diminuição ou 

perda de flexibilidade e extensão dos tecidos (NEVILLE, et. al., 2016). 

Fibrose, proliferação anormal de fibroblastos e os danos provocados nos 

músculos da mastigação estão relacionados com a redução dos movimentos da 

mandíbula ou mesmo com a sua perda de função, apesar do mecanismo molecular ainda 

não devidamente conhecido (NEVILLE, et. al., 2016). 

O trismo pode se desenvolver e produzir grandes dificuldades para higienização 

e tratamento odontológico. Espasmos musculares tônicos com ou sem a fibrose dos 

músculos da mastigação e da capsula da articulação temporomandibular (ATM), podem 



causar dificuldades na abertura da boca. Quando tais estruturas são irradiadas em alta 

dose, exercícios de abertura da boca podem ajudar a diminuir ou, até mesmo, prevenir 

esses problemas (NEVILLE, et. al., 2016). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas findas, face ao exposto, pode-se concluir que a radioterapia é uma das 

modalidades que através da utilização da radiação ionizante, que tem por finalidade 

diminuir o volume do tumor ou erradicá-lo, busca uma qualidade de vida do paciente 

durante e após todo o seu tratamento.  

Como já visto, o câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças 

que em comum o crescimento desordenado, isto é, considerado maligno, das células que 

migram para os tecidos e órgãos circunvizinhos, podendo disseminar para outras partes 

do corpo. 

Tendo em vista que a radioterapia é um dos tratamentos mais indicado para o 

controle do câncer de cabeça e pescoço, com intenção curativa ou paliativa tem-se 

resultado um índice satisfatório, possibilitando o aumento de chance de sobrevida do 

paciente. Entretanto, esta pode ocasionar efeitos adversos afetando de alguma forma à 

qualidade de vida dos pacientes, alterando a evolução do tratamento.  

A radioterapia direcionada à zona de cabeça e pescoço, especialmente no 

tratamento de neoplasias malignas da cavidade oral localizadas na região retromolar e 

palato mole, expõem a articulação temporomandibular e músculos da mastigação à 

radiação. Para tal, emerge como efeito o aparecimento de trismo, redução da amplitude 

de abertura da boca, inferior a 20mm, fibrose dos tecidos e espasmos musculares. 

Enfim, para que se possa oferecer uma assistência de qualidade ao paciente 

oncológico é necessário desenvolver um trabalho de forma integrada entre a equipe de 

saúde, em que cada profissional deve desempenhar seu conhecimento técnico-científico 

através de uma visão ampla e humanizada. Por se tratar de um local que possui uma 

grande densidade tecnológica e que necessita dos cuidados específicos do enfermeiro, 

do setor radioterápico torna-se uma área desafiadora para este profissional.  
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