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Resumo 

Introdução - A radioterapia é uma técnica aplicada no tratamento do cancro da 

cabeça e pescoço. Uma das consequências são as complicações que surgem 

na cavidade oral. Estas podem ser agudas ou crónicas, de acordo com o 

momento em se manifestam. A xerostomia é uma complicação tardia que se 

caracteriza pela sensação de boca seca.  

Objetivos – Estudar a influência da dose, da frequência e do tipo de radiação 

utilizadas na radioterapia na cavidade oral. Relacionar a radioterapia e a 

xerostomia com a finalidade de evitar e diminuir o impacto na qualidade de vida 

de um indivíduo.  

Material e métodos - A pesquisa foi elaborada com recurso a bases de dados 

internacionais PubMed e Google Scholar. Serão incluídos artigos, meta-análises 

e revisões sistemáticas. Não serão incluídos casos clínicos. Foram consultados 

livros disponíveis na biblioteca da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto. O idioma será restringido apenas a inglês, português e 

espanhol. 

Desenvolvimento – A interação da radiação com as células das glândulas 

salivares resulta numa lesão do parênquima das mesmas afetando, 

consequentemente a sua função. De forma a prevenir e/ou limitar a gravidade 

da xerostomia, estudou-se a influência dos parâmetros dose, frequência e tipo 

de radiação. Observaram-se menores taxas de xerostomia quanto menores as 

doses administradas durante todo o tratamento, limitando a dose por fração para 

valores inferiores a 2 Gy. A utilização de terapia com protões é a mais indicada 

uma vez que permite uma proteção mais eficaz dos órgãos de risco. 

Conclusões – A limitação da dose total absorvida pelas glândulas parótidas e 

submandibulares em conjunto com a utilização de frações inferiores a 2 Gy e 

recorrendo à radiação proveniente dos protões demonstrou ser eficaz na 

prevenção e/ou diminuição do grau de severidade da xerostomia. 
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Radioterapia, xerostomia, dose, terapia com fotões, terapia com protões, 

glândulas salivares, cancro cabeça e pescoço, fracionamento, radiação, efeitos 

adversos. 

 

  



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

9 
 

  



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

10 
 

Abstract 

Introduction - Radiotherapy is a technique applied in the treatment of head and 

neck cancer. One of the consequences are the complications that arise in the 

oral cavity. These can be acute or chronic, according to the moment they manifest 

themselves. Xerostomia is a late complication characterized by dry mouth  

sensation. 

Purpose - Study the influence of the dose, frequency and type of radiation used 

in radiotherapy in the oral cavity. To relate radiotherapy and xerostomia in order 

to avoid and reduce the impact on the quality of life of an individual. 

Material and Methods - The research was elaborated using international 

databases PubMed and Google Scholar. Articles, meta-analyses and systematic 

reviews will be included. Clinical cases will not be included. Books available in 

the library of the Faculty of Dental Medicine of the University of Porto were 

consulted. The language will be restricted to English, Portuguese and Spanish. 

Development - The interaction of radiation with salivary gland cells results in an 

injury of the parenchyma of the same, affecting, consequently its function. In 

order to prevent and/or limit the severity of xerostomia, the influence of dose, 

frequency and type of radiation parameters was studied. Lower xerostomia rates 

were observed the lower the doses administered throughout the treatment, 

limiting the dose per fraction to values below 2 Gy. The use of proton therapy is 

the most indicated since it allows more effective protection of the organs at-risk. 

Conclusions - The limitation of the total dose absorbed by the parotid and 

submandibular glands together with the use of fractions less than 2 Gy and using 

radiation from the protons has been shown to be effective in preventing and/or 

decreasing the degree of severity of xerostomia. 
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Introdução 

A utilização da radioterapia na medicina resultou da articulação de um 

conjunto de descobertas tais como o raio X, a radioatividade natural e a produção 

de elementos radioativos artificiais (1) com o aprofundar do conhecimento da 

estrutura do átomo e dos seus componentes. 

A radioterapia (chamada também terapia de radiação, terapia raio X ou 

irradiação) é uma modalidade terapêutica que utiliza radiação ionizante para a 

indução da morte das células cancerígenas. (2) (3) 

 

A utilização da radiação ionizante é vantajosa porque possui a capacidade 

de ionizar átomos e moléculas. Comparativamente à luz visível, transportam 

mais energia com uma frequência mais elevada. (Figura 1) (4) 

 

Figura 1: Espectro eletromagnético. (Sem autorização do autor) (5) 

O principal objetivo é limitar a radiação ionizante ao volume tumoral com 

doses previamente definidas e reduzir a exposição dos órgãos adjacentes 

saudáveis. 

De acordo com as áreas de aplicação, a radioterapia pode ser curativa ou 

paliativa. (5) A radioterapia curativa (ou radical) é de longa duração (7/8 

semanas) e subdivide-se em adjuvante – quando está associada 

simultaneamente à cirurgia ou quimioterapia para a cura de tumores em estadio 

avançado ou apenas como tratamento pós cirúrgico com o objetivo de assegurar 
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a destruição de todas as células cancerígenas (6) - e neodjuvante – quando é 

utilizada para melhorar o pré-cirúrgico. (5) Também é possível que seja utilizada 

de forma isolada quando os tumores estão num estadio inicial. Por sua vez, o 

propósito da radioterapia paliativa é o alívio de sintomas tais como dor, 

hemorragia e disfagia (6) quando o tumor se encontra já muito avançado. A sua 

duração é variável. (5) 

A radiação pode ser aplicada de forma externa ou interna ao tumor. 

Quando aplicada externamente ao tumor, designada por radioterapia 

externa, de feixe externo ou teleterapia (tele, do latim “a uma distância”). (7) A 

fonte emissora da radiação encontra-se afastada do paciente. É a modalidade 

de radioterapia mais utilizada no tratamento de neoplasias malignas. As suas 

principais indicações são a irradiação de grandes superfícies ou diferentes 

partes do corpo de forma simultânea. Os principais objetos libertadores de 

radiação são os radioisótopos ou aceleradores lineares. (1) (5) 

Nos casos em que é aplicada internamente ao tumor, significa que está em 

contacto direto com a massa tumoral, designada por radioterapia interna ou 

braquiterapia (brachys, do grego “em contato”). (7) A fonte emissora da radiação 

encontra-se dentro do tumor ou na região vizinha. Atualmente apenas cerca de 

10% dos doentes são tratados com recurso a esta modalidade de forma isolada. 

(1) No entanto, quando nos referimos a radioterapia interna de baixa dose, é uma 

das formas mais utilizadas aquando situações de cancro de cabeça e pescoço 

recorrendo a vetores temporários tais como fios de metal ou tubos de plástico. A 

principal vantagem é o controlo local uma vez que a radiação é restrita ao tumor. 

(6) Pode ainda subdividir-se de acordo com os objetos que disponibilizam a 

radiação e a sua localização em intersticial (quando se aplicam implantes 

radiativos), intracavitária (quando se recorre à aplicação de aplicadores) e 

metabólica ou braquiterapia com fontes de ligação não seladas (quando se 

administra soluções ou cápsulas). (5) 

Dentro da radioterapia externa existem várias modalidades que diferem na 

distribuição de dose e ao nível da localização dos volumes alvo, (8) entre as 

quais a Radioterapia Conformacional a Três Dimensões (3D-CRT), a 
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Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) e a Radioterapia com Imagem 

Guiada (IGRT). 

Na Radioterapia Conformacional a Três Dimensões, os feixes de radiação 

são uniformes e são aplicados recorrendo a vários ângulos de maneira a 

intersetarem o tumor. Permite que seja administrada a dose estipulada 

inicialmente ao mesmo tempo que os órgãos adjacentes recebem uma dose 

inferior à sua tolerância. (8) (9) Na técnica de Radioterapia de Intensidade 

Modulada, o planeamento é feito de forma inversa: são estabelecidos os limites 

de dose para os órgãos de risco de modo a que a dose prescrita no tumor se 

module ao respetivo volume. (9) As principais vantagens são a rapidez e a 

homogeneidade na dose aplicada ao tumor. (8) Por último, a Radioterapia com 

Imagem Guiada permite-nos a aquisição de imagens anatómicas do paciente 

antes ou durante a sessão de tratamento de forma a assegurar o correto 

posicionamento assim como a área a irradiar durante todo o procedimento. (8) 

 

Em ambas as modalidades, é utilizada radiação raio X. (8) 

A aquisição de imagens 2D e 3D é importante para o planeamento do 

tratamento uma vez que define os volumes a irradiar, assim como as áreas a 

proteger. A tomografia computorizada é o exame mais utilizado. (9) 

A IMRT é o gold standard para a irradiação da cabeça e do pescoço. Permite 

uma proteção mais eficaz dos órgãos de risco, tais como glândulas salivares e 

contribuindo para a redução da frequência de aparecimento de complicações. 

(10) 

 

Complicações orais 

Em consequência do tratamento radioterapêutico surgem algumas 

complicações na cavidade oral. Podem ser agudas – ocorrem durante o 

tratamento – ou crónicas – ocorrem após o término do tratamento. (3) (11) 

Atendendo à figura 2, podemos verificar que as repercussões cursam durante 

muito tempo e que podem não ser totalmente irreversíveis. (Figura 2) (12) 
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Figura 2: Relação entre o tempo de aparecimento e a duração de cada complicação oral. 
(Sem autorização do autor) (12) 

Podemos destacar a mucosite, a candidíase, a disgeusia, cáries, 

osteorradionecrose, necrose dos tecidos moles e por fim, a xerostomia.  

A mucosite é definida como uma irritação da mucosa e da orofaringe. (3) 

Caracteriza-se pela atrofia do epitélio escamoso e a infiltração inflamatória na 

camada basal. Não se observam danos vasculares. (12) 

A candidíase é uma das complicações mais frequentes. (12) Os pacientes 

submetidos à radioterapia apresentam um maior número de espécies 

patogénicas na sua microbiota oral, dentro das quais Lactobacillus spp., 

Streptococcos aureus e Candida albicans pelo que estão propensos a 

desenvolver mais infeções. (3)  

A disgeusia é relatada por muitos pacientes e é caracterizada por uma  perda 

parcial ou mesmo completa do paladar; é frequente preceder a mucosite. (12) A 

razão é a radiossensibilidade das papilas gustativas, que resulta numa alteração 

histológica e consequente degeneração. O seu aparecimento é frequente a partir 

da segunda ou terceira semanas de tratamento. (3) 

O aparecimento de cáries é devido a uma maior suscetibilidade à 

descalcificação resultado da diminuição da quantidade e da alteração qualitativa 

da saliva. (3) Existem três padrões mais comuns: 1º lesão que afeta a região 

cervical nas superfícies vestibulares dos incisivos e caninos; 2º lesões erosivas 
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generalizadas e irregulares nas faces vestibular e lingual; 3º é o menos 

observado e consiste em descolorações castanhas em toda a coroa 

acompanhada pelo desgaste incisal/oclusal. (12) 

A osteorradionecrose: caracteriza-se pela necrose óssea devido à falta de 

suprimento sanguíneo causando dor e perda da estrutura óssea. Pode ocorrer 

espontânea ou iatrogenicamente (exemplo trauma aquando uma extração 

dentária). É mais frequente na mandíbula. (3) 

A necrose dos tecidos moles é o resultado do agravamento das úlceras, 

sintoma muito comum em pacientes irradiados na região da cabeça e pescoço. 

(3) 

A xerostomia é a sensação de boca seca pelo que se trata de um conceito 

subjetivo. Os conceitos de hipossalivação e xerostomia são frequentemente 

usados como sinónimos. (13) A hipossalivação define-se como a redução de 

saliva e/ou possível alteração da sua composição. 

É uma das complicações crónicas (ou tardias) (Figura 3) mais frequentes 

resultante da radioterapia no tratamento do cancro da cabeça e pescoço. (11) 

Após o tratamento radioterapêutico, a diminuição do fluxo salivar é contínua nos 

três meses seguintes e pode até ser reduzida até 90%. (10) 

 

 

Figura 3: Fluxo salivar em função do tempo antes, durante e após radioterapia. - Verifica-se 
que a diminuição do fluxo é abrupta após o início do tratamento (em especial a saliva 

estimulada) e a recuperação é muito tardia. (Sem autorização do autor) (2) 

A severidade da disfunção salivar depende da dose usada, do volume 

irradiado e da quantidade de resposta individual. (2) (3) 
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A saliva é um agente importante na manutenção da homeostasia da 

cavidade oral devido à sua composição (antimicrobianos, imunoglobulinas, 

proteínas e eletrólitos) (6) e consequentemente às suas funções – limpeza da 

cavidade oral, proteção e lubrificação das mucosas, neutralização dos ácidos 

evitando a progressão de cáries, facilitação da mastigação, deglutição e fonação. 

(2) Qualquer desequilíbrio que ocorra, conduzirá a alterações na qualidade de 

vida do indivíduo, com um impacto negativo. (13) 

Com este trabalho os principais objetivos são averiguar a influência dos 

parâmetros que dizem respeito à radioterapia (dose, frequência e tipo de 

radiação) no aparecimento da xerostomia e de que forma podemos reduzir o 

impacto na qualidade de vida dos indivíduos. Pretende-se assim responder à 

questão: “Em que medida a dose, a frequência e o tipo de radiação utilizados na 

radioterapia influenciam as glândulas salivares e quais os impactos no 

aparecimento da xerostomia?” 
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 Materiais e métodos 

A pesquisa foi elaborada com recurso a bases de dados internacionais 

PubMed e Google Scholar assim como repositórios das universidades. Foram 

consultados livros disponíveis na biblioteca da Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade do Porto. 

Os termos Mesh utilizados foram: "Radiotherapy; Radiation; Xerostomia; 

Salivary Glands; Head and Neck Neoplasms; Dose-Response Relationship, 

Radiation; Dose Fractionation, Radiation; Photons; Proton Therapy; Adverse 

Effects” 

 Foi utilizado o marcador AND. A primeira pesquisa foi efetuada visando 

obter uma visão generalista sobre a radioterapia e as seguintes limitaram-se aos 

parâmetros a abordar, aprofundando-os.  

Estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão: idioma restringido 

apenas a inglês, português e espanhol com acesso ao texto na íntegra cujo título 

e/ou resumo versem o tema da radioterapia. Foram incluídos artigos, meta-

análises e revisões sistemáticas.  

Como critérios de exclusão foram considerados artigos que não 

contivessem os termos de pesquisa no título ou no resumo; artigos cujo conteúdo 

era repetido e todos os artigos que não se encontrassem inteiramente 

disponíveis nos idiomas selecionados. Não foram incluídos casos clínicos.  

 As combinações de palavras foram as seguintes: “Head and Neck 

Neoplasm AND Photons AND Radiation AND Salivary Glands”, obtendo 7 artigos 

dos quais retirei 3; “Head and Neck Neoplasm AND Proton Therapy AND Salivary 

Glands” obtendo 10 artigos dos quais inclui 4; “Salivary Glands AND Dose-

Response Relationship, Radiation” obtendo 15 resultados dos quais retirei 6; 

“Radiotherapy AND Xerostomia AND Adverse Effects” obtendo 172 resultados 

dos quais retirei 16; “Dose Fractionation, Radiation AND Xerostomia” obtendo 13 

resultados dos quais inclui 3 na bibliografia. 

Adicionalmente foram incluídos artigos com conteúdo relevante que 

constassem da bibliografia dos artigos elegidos em primeiro lugar.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68019583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68017785
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68061766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68019583
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Para a elaboração desta monografia foram utilizadas 38 artigos, 3 livros e 

10 teses.   
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Desenvolvimento 

Glândulas salivares 

Considerações anatómicas 

As glândulas salivares são glândulas exócrinas e possuem uma porção 

secretora e uma porção ductal (14) envolvidas por uma cápsula de tecido 

conjuntivo rico em fibras de colagénio. (15) A porção secretora é constituída por 

células serosas (secretam proteínas), mucosas (produtoras de muco) e 

mioepiteliais (facilitam a secreção da saliva uma vez que a sua principal 

característica é a contratilidade) (15) que se dispõem em túbulos e ácinos. A 

porção ductal integra uma ramificação que une as unidades mais pequenas 

(ductos intercalares) aos ductos principais (ou terminais). (Figura 4) (14) 

 

Figura 4: Representação da constituição de uma glândula salivar - porções secretora e 
ductal. (Sem autorização do autor) (14) 

Características histológicas 

Elas podem dividir-se em minor e major. As glândulas salivares minor 

secretam apenas 10% do volume total da saliva e 70% do muco (15) e estão 

distribuídas por toda a cavidade oral com exceção da gengiva e da porção 

anterior do palato duro. (13) (16) 

As glândulas salivares major subdividem-se em pares – parótidas, 

submandibulares e sublinguais. A parótida é a maior e produz cerca de 30% do 

volume total de saliva sendo esta serosa. (Figura 5) A submandibular produz 
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cerca de 60% do volume total da saliva que por sua vez é mista, maioritariamente 

serosa. (Figura 6) A sublingual é a mais pequena, produz cerca de 5% do volume 

total de saliva, predominantemente mucosa. (Figura 7) (13) (14) 

 

Figura 5: Histologia da glândula parótida - visualização da porção secretora constituída por 
células serosas. (Sem autorização do autor) (15) 

 

Figura 6: Histologia da glândula submandibular - composição mista (células serosas e 
mucosas). (Sem autorização do autor) (15) 

 

Figura 7: Histologia da glândula sublingual - predominância das células mucosas. (Sem 
autorização do autor) (14) 

Alterações nas glândulas salivares após a irradiação 

As principais alterações são devido à localização e extensão dos tumores 

primários e possibilidade de disseminação linfática. (17)  
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As células neoplásicas têm como principal característica um elevado 

índice mitótico, o que as torna altamente suscetíveis à radiação. (2) O 

mecanismo fisiológico da radiação ionizante é a ação no processo de replicação, 

danificando o DNA. Esta ionização pode causar um efeito direto – desencadear 

a morte celular programada (apoptose) devido à interação com componentes 

celulares (DNA, lípidos, proteínas) levando à modificação da sinalização celular; 

ou efeito indireto – produção de radicais livres instáveis que altera os processos 

mitóticos. (3) (5) O efeito biológico da radioterapia cinge-se maioritariamente ao 

efeito indireto (7) (18) uma vez que ocorre a ionização de moléculas de água, 

formando os radicais H2O+ e OH- que quebram as ligações nas estruturas 

cromossómicas. Tem a propriedade de não se recombinarem de forma a 

estabelecer a sua forma original, pelo que o aumento da sua concentração 

traduz-se num aumento do potencial lesivo da radioterapia. (18) 

Em contrapartida, as células das glândulas salivares são bem 

diferenciadas e têm um baixo índice mitótico pelo que seria espectável que 

fossem resistentes aos danos provocados pela radiação. No entanto, verificou-

se que a radiação lesa o parênquima das glândulas salivares. (19)  

É possível observar edema e infiltração de plasmócitos. Verifica-se uma 

redução de peso das glândulas como consequência da atrofia dos ácinos – 

apresentam alterações na sua arquitetura e redução do seu volume. É 

acompanhado por um aumento do colagénio nos espaços intra e inter-lobulares. 

Como efeitos mais tardios, é de notar o aumento de tecido fibroso e a 

diminuição da vascularização. Foi demonstrado que alterações na 

microvascularização podem provocar danos nos tecidos. São resultado da 

hipoxia que compromete a respiração celular resultando numa adaptação ou na 

morte celular. (20) 

Em consequência, desenvolve-se uma resposta caracterizada pela perda 

de função, seguida do decréscimo da taxa de fluxo salivar. (2) 

 

Dose 

Com a evolução dos equipamentos, aliado à falta de conhecimento do 

mecanismo de ação da radiação e às consequências negativas resultantes da 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

27 
 

mesma, surgiu a necessidade de padronização das doses. O principal objetivo 

seria reproduzir os resultados clínicos bem sucedidos. (1) 

 A dose de radiação é uma grandeza física que representa a quantidade 

de radiação absorvida pelos tecidos capaz de gerar um efeito biológico. (1) (6) É 

expressa em Gray (Gy) e é equivalente a 1 joule de energia por kilograma. (6) 

(19) 

Além da padronização, a radiação deve ser regulada de acordo com os 

tecidos irradiados. A capacidade de administrar doses definitivas com segurança 

está altamente associada a uma melhoria do controle local e a um aumento da 

sobrevivência (21) sendo que a proteção dos órgãos considerados de risco é um 

dos motivos de preocupação na atualidade. (10) No entanto, as doses 

administradas ao volume-alvo não devem ser atenuadas de forma a poupar as 

glândulas salivares, podendo comprometer o sucesso terapêutico e registar 

eventuais recorrências futuras.  

 A reversibilidade da xerostomia está associada à dose administrada às 

glândulas parótida e submandibular. (22) A recuperação é realizada de forma 

gradual e costuma estar completa num período máximo de 2 anos sendo que a 

velocidade da mesma é proporcional à dose recebida. (10) É importante realçar 

que uma melhoria objetiva no fluxo salivar nem sempre é acompanhada de uma 

melhoria da xerostomia (critério subjetivo). (23) 

 

Glândula parótida 

As glândulas parótidas são consideradas um dos órgãos de risco mais 

importante no que diz respeito ao aparecimento da xerostomia pelo que 

pretendemos realçar que o fluxo salivar é influenciado pela dose administrada e 

pelo volume alvo. (24)  

No que diz respeito à dose administrada, procuramos estabelecer um 

balanço entre a dose mínima necessária efetiva e a preservação da máxima 

função possível. A xerostomia pode ser reduzida se a dose administrada para 

uma glândula for limitada a valores inferiores ao intervalo 26 – 30 Gy. (24) (23) 

Relação entre anatomia e radiossensibilidade 

Foram executados vários estudos experimentais em ratos. Van Luijk et al. 

demonstrou que ao irradiar a parte central da parótida, a probabilidade de 
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aparecimento de xerostomia e a gravidade a nível histológico eram superiores, 

supondo que nessa zona estariam as células produtoras de saliva. (10) Assim, 

dividiu a perda da função das glândulas em várias fases, de acordo com as 

alterações histológicas observadas: 

− 1ª fase (0-10 dias após o início do tratamento) – diminuição da 

produção da saliva mas sem alteração da secreção de amílase ou 

do número de ácinos.  

− 2ª fase (10-60 dias após o início do tratamento) – diminuição 

simultânea da secreção da amílase e do número de ácinos.  

− 3ª fase (60-120 dias após o início do tratamento) – sem alterações 

significativas. 

− 4ª fase (120 – 240 dias após o início do tratamento) –  

deterioração da função da glândula e aumento do número de 

células acinares com morfologia anómala. (12) 

Com base nestas descobertas, procurou-se identificar a analogia com as 

glândulas parótidas dos humanos.  

Pingle (25) relatou que as células produtoras de saliva residiam ao longo 

dos ductos excretores, com maior concentração nos ductos principais 

(coincidente com a localização do canal de Stenon), (10) que por sua vez se 

encontram na parte mais superior das glândulas – colocou a hipótese de 

existirem diferenças de radiossensibilidade nas diferentes porções da glândula. 

(26) 

Esta afirmação foi corroborada por Konings (27) que constatou que para 

a mesma dose (30 Gy), quando se irradiava a parótida por completo, resultava 

na perda completa de fluxo salivar; quando a radiação se limitava à parte 

superior, a redução do fluxo salivar foi cerca de 65%; por fim quando restringimos 

a radiação à porção inferior da glândula, a redução foi cerca de 25%. Concluímos 

que a área superior da parótida referente aos lóbulos superficiais é considerada 

crítica sendo que se contornarmos a radiação que administramos, podemos 

diminuir o risco e/ou grau de xerostomia pós tratamento e aumentar a velocidade 

de recuperação da função. (10) (26) 
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Volume-alvo 

Existe controvérsia quanto à escolha do volume-alvo: é possível irradiar 

unilateralmente - de forma a evitar a radiação na glândula contralateral – ou 

bilateralmente – onde é possível poupar os lóbulos superficiais de ambas as 

glândulas. (10) (26) 

Ambas a técnica têm os seus prós e contras. Na radiação unilateral, 

prevê-se que a glândula irradiada não recupere a sua função. Dada a pouca 

exposição da glândula contralateral, é esperado que esta produza uma 

quantidade de saliva (quer seja estimulada ou não) de forma a compensar (28) 

e diminuir o grau de xerostomia. Esta modalidade não permite o tratamento de 

tumores que ultrapassam a linha média. (26) 

Quando nos referimos à radiação bilateral, é assumido que uma vez que 

é distribuída, cada lóbulo recebe uma quantidade muito menor de radiação pela 

que a produção da saliva é menos comprometida. Consequentemente, a 

recuperação do fluxo salivar pós tratamento é mais rápida comparativamente às 

situações onde se utiliza irradiação unilateral. (Figura 8) (26) Em contrapartida, 

o facto de diminuir a dose pode comprometer o resultado do tratamento, 

aumentando o risco de recorrência. 

 

Figura 8: Prevalência da xerostomia de acordo com o volume-alvo. CLPS - radiação 
unilateral. BSLPS - radiação bilateral. (Sem autorização do autor) (26) 

Em suma, a diferença de radiossensibilidade nas porções distintas da 

parótida afeta o volume alvo. Quando optamos pela radiação bilateral, evitamos 
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doses excessivas nos lóbulos superficiais, traduzindo-se na recuperação da 

função mais rápida e efetiva. (10) (24) (26) 

 

Glândula submandibular 

Observou-se que, mesmo nos casos em que os lóbulos superficiais da 

parótida absorviam doses mínimas que possibilitassem um tratamento eficaz, a 

xerostomia continua a ser um sintoma presente e relatado pelos pacientes. A 

explicação baseia-se no papel importante das glândulas submandibulares na 

segregação da saliva estimulada e não estimulada. (29) Assim, se as glândulas 

submandibulares têm influência na manifestação da xerostomia, é necessário 

definir a dose efetiva de forma a não comprometer a função. (10) (24) 

As glândulas salivares submandibulares possuem uma capacidade de 

recuperação (gradual) da sua função quando a radiação é menor do que 39 Gy. 

(10) (23) (29) Alguns autores alegam valores inferiores a 32 Gy (10) pelo que 

para alguns pacientes é viável reduzir os valores sem comprometimento do 

sucesso do tratamento em detrimento de doses modestamente mais elevadas 

para outros órgãos. (24) (29) 

Foram feitos estudos de forma a comparar a sensibilidade à radiação 

entre as glândulas parótidas e submandibulares sendo que as primeiras 

apresentam maior sensibilidade. (29) 

Da mesma forma, verificou-se que o componente seroso tem uma maior 

sensibilidade à radiação relativamente ao componente mucoso e esta diferença 

deve-se ao conteúdo dos grânulos secretores. Os grânulos das células serosas 

são ricos em metais pesados (zinco, ferro) capazes de criar sistemas de 

oxirredução – a peroxidação lipídica dos metais aumenta a sensibilidade. (20) 

Estes resultados são corroborados com as queixas de saliva viscosa uma vez 

que há um declínio mais rápido do componente aquoso produzido pelas 

glândulas parótida e submandibulares, logo há uma maior proporção do 

componente mucoso pelo que a saliva tem tendência a ser mais viscosa. (12) 

(29) 

Glândula sublingual 

Como já foi dito anteriormente, as glândulas sublinguais têm pouca 

importância no que diz respeito à secreção do volume total de saliva. (14) No 
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entanto, devido à composição da saliva, constatou-se uma relação inversamente 

proporcional entre a dose de radiação e a viscosidade da saliva.  A explicação 

deve-se ao facto de ao irradiar estas glândulas, a produção de saliva de carácter 

mucoso estará comprometida pelo que esta será mais fluída. Da mesma 

maneira, ao irradiar as glândulas parótida e submandibular em detrimento das 

sublinguais, a saliva de carácter seroso sofrerá um decréscimo, resultando num 

desequilíbrio entre os conteúdos mucoso e seroso e consequentemente a saliva 

apresentar-se-á mais viscosa. (28) 

 

Glândulas minor 

 As glândulas salivares minor não são macroscopicamente visíveis e estão 

distribuídas por toda a cavidade oral sendo por isso desvalorizadas aquando o 

planeamento do volume-alvo da radiação. (10) 

Quando se opta por se limitar a radiação à cavidade oral, são abrangidos 

o pavimento da boca, o palato duro, parte anterior e lateral das arcadas dentárias 

e a base da língua, evitando assim expor o palato mole. (10) Desta forma, foi 

possível determinar que a dose ministrada às glândulas salivares minor 

localizadas no palato mole têm influência no aparecimento de saliva viscosa (30) 

não existindo uma associação direta com a manifestação da xerostomia. (22) 

Existem estudos que sugerem a diminuição do volume de irradiação das 

glândulas parótidas de forma a aumentar a dose para as glândulas minor. Em 

resposta, verificou-se um mecanismo compensatório de produção de saliva por 

parte da parótida. Este processo é vantajoso na medida em que há uma redução 

das queixas do paciente. (30) 

 

Xerostomia VS Saliva viscosa 

 Os efeitos colaterais mais frequentes resultantes do tratamento 

radioterapêutico são a xerostomia e a sensação de saliva mais viscosa. A 

diferença entre o risco de desenvolvimento de ambos é a composição da saliva 

produzida. Semelhante ao que foi relatado sobre a xerostomia, existe uma 

recuperação gradual do conteúdo da saliva após o tratamento. (22) 

 A produção de saliva durante o dia está a cargo das glândulas parótidas 

e submandibulares; durante a noite, a atividade das glândulas parótidas é 
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praticamente insignificante. Assim, quando as queixas de saliva viscosa por 

parte do paciente são restringidas ao período da noite, a causa é atribuída à 

dose de radiação na glândula submandibular. (30) (28) 

 Em suma, a dose média das glândulas parótidas e submandibulares 

(assim como o grau de xerostomia inicial – que pode ser nulo ou pouco) é o fator 

de predisposição para o aparecimento de xerostomia no final do tratamento. Para 

o aparecimento da sensação de saliva viscosa, os fatores são a dose média das 

glândulas submandibulares, sublinguais e minor no palato mole pelo que os 

órgãos anteriormente referidos são considerados de risco. (28) 

Frequência da dose 

A radiocurabilidade é a capacidade de controlar o crescimento do tumor 

recorrendo à radioterapia. O efeito biológico resultado da irradiação do tumor é 

uma consequência do tempo de tratamento, da dose total, da frequência de 

administração das doses e do tempo entre doses. (31) (32) 

A frequência de administração das doses divide as mesmas em standard 

ou fracionadas.  

Dose Standard 

A dose standard ou convencional admite um esquema posológico de 

tomas diárias, 5 vezes por semana num período total de dois meses. Quando 

aplicado à região da cabeça e pescoço, a dose total varia entre 60-70 Gy, com 

frações diárias entre 1,8 – 2 Gy durante seis a sete semanas. (32) (33) 

Dose fracionada 

A implementação de novos esquemas posológicos surgiu devido à busca 

permanente de sucesso no controlo loco-regional dos tumores. (32)  

O fracionamento divide-se em: 

− Hiperfracionamento – diminuição da dose por fração comparativamente à 

dose de referência; o tratamento envolve mais frações.  

− Hipofracionamento – aumento da dose por fração (valores entre 2 Gy e 

3,5Gy) comparativamente à dose de referência; o tratamento envolve 

menos frações. (31) 
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Existe a técnica de fracionamento acelerado que se baseia na redução do 

tempo total de tratamento. A sua finalidade é limitar a extensão da regeneração 

das células tumorais. Dividem-se ainda em 3 variantes: (34) 

− Redução substancial da dose total administrada com administração 

contínua.  

− Redução ligeira do tempo de tratamento sem alterar a dose total utilizando 

o método Split Course. 

Esta modalidade visa uma interrupção da administração das doses por 

um período de tempo previamente determinado. 

− Redução ligeira do tempo de tratamento sem alterar a dose total utilizando 

o método Boost concomitante.  

Esta modalidade caracteriza-se pela irradiação de um volume mais 

reduzido (exemplo: excluir os gânglios regionais) após o tratamento do 

volume alvo inicialmente proposto. (31) 

 São preferíveis as modalidades que visam uma redução ligeira do tempo 

de tratamento sem alterar a dose total administrada. Contudo, para escolher 

entre uma destas técnicas, deve ser tido em consideração as suas 

características: o método Split Course apresenta uma melhor relação terapêutica 

na medida em que retira vantagem da tolerância dos tecidos de forma a reduzir 

as complicações pós-radioterapia. No entanto, o método de Boost concomitante 

apresenta uma maior possibilidade de eliminação do cancro. (34) 

O objetivo do esquema de fracionamento ideal é estar dentro da janela 

terapêutica, isto é, permitir um controlo máximo do tumor e o mínimo de lesões 

nos tecidos sãos circundantes. (Figura 9) (33) Os fatores a ter em conta são os 

seguintes: dose por fração, número de frações, dose total a ser administrada, 

intervalo de tempo entre frações subsequentes e tempo total de tratamento. (32) 
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Figura 9: Janela terapêutica. (Sem autorização do autor) (33) 

 

Fatores biológicos do fracionamento 

Radiossensibilidade – suscetibilidade dos tecidos aos efeitos da radiação, 

ou seja, define a magnitude da resposta dos mesmos. (31) Este fator é diferente 

consoante o individuo. Quanto mais radiossensível for o tumor, mais benéfico 

será o tratamento com radioterapia. (33) 

Reparação – é a capacidade de recuperação dos tecidos após um dano 

sub-letal. Este mecanismo inicia-se 30 minutos após o fim da irradiação e termina 

seis a oito horas depois. (31)  

Repopulação – substituição das células cancerígenas por células de 

tecido são. (31) Ocorre entre as tomas de frações e é valido tanto para as células 

tumorais como para as células de tecido circundante.  

Reoxigenação – contrariar a hipoxia tumoral de forma a aumentar o aporte 

de oxigénio às células. As células tornam-se mais radiossensíveis durante o 

tratamento fracionado conduzindo à redução do tamanho do tumor. Tumores 

com suprimento sanguíneo deficiente ou problemas de coagulação apresentam 

uma maior radiorresistência. (31) (33) 

Redistribuição – atuação nas fases mais sensíveis do ciclo celular (G2 e 

M) das células tumorais. No caso dos tratamentos fracionados, a administração 

das doses coincide com as fases mais suscetíveis aos danos, promovendo a 

morte celular de forma mais eficiente. (33) 

 

Em suma, a resistência dos tecidos é determinada pela reparação dos 

danos sub-letais e a repopulação celular. Por sua vez, a sensibilidade à radiação 

prende-se com redistribiuição celular ao longo do ciclo celular e a reoxigenação 
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dos tumores. Estes quatro fatores determinam a resposta dos diferentes tecidos 

a sucessivas doses de radiação. A principal diferença surge na resposta 

individual dos tecidos e é marcada pelo fator radiossensibilidade. (Erro! A 

origem da referência não foi encontrada.) 

 

Reações precoces e tardias 

As reações agudas (ou precoces) ocorrem em tecidos com elevada taxa 

mitótica. (11) 

Verificou-se que os efeitos agudos podem ser reduzidos através do 

fracionamento das doses (33) aumentando o tempo de tratamento total (com o 

principal objetivo de aumentar o tempo de repopulação) e mantendo um tempo 

inter frações de pelo menos oito horas (aumentando a reparação de tecidos). 

(32) A vantagem adicional é a aumento da dose global sem comprometimento. 

(33) Estas condições permitem que haja uma regeneração ao longo do tempo 

total de tratamento o que faz com que estas complicações sejam temporárias. 

(31) 

Os tecidos com atividade mitótica reduzida são mais suscetíveis a 

reações crónicas (ou tardias). (11) O grau de severidade depende da dose 

recebida. (34) Estes tecidos não possuem uma capacidade de repopulação 

imediata quando a duração dos tratamentos radioterapêuticos é superior a seis 

semanas. (33) Assim, as complicações tornam-se irreversíveis. (32) 

Admite-se, desta forma, que as reações agudas estão dependentes do 

tempo entre frações, enquanto que as reações tardias estão dependentes da 

dose administrada em cada fração. (34) 

Pode-se concluir, de forma geral, que para a redução do aparecimento de 

repercussões da radioterapia, as doses devem ser inferior a 2 Gy e o intervalo 

entre as mesmas deverá ser de 8h. (32) 

 

Modelo Linear Quadrático 

Este modelo é o mais utilizado na radioterapia e tem como objetivo 

relacionar as alterações técnicas na administração das doses e a resposta dos 

tecidos (33) conduzindo a novos e melhores regimes de fracionamento. A 

relação entre a dose total administrada e a dose por fração é importante nas 

respostas precoces do tumor e nas respostas tardias por parte dos tecidos 
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adjacentes. Estas informações são de extrema importância na medida em que 

permite otimizar o tratamento. (31) 

É representado por uma equação linear quadrática e permite a previsão 

do efeito da radiação por assumir um duplo mecanismo de morte celular, 

representando os danos não reparáveis (α) e os danos reparáveis (β). (Figura 

10) (31) (33) 

 

Figura 10: Equação representativa do modelo linear quadrático. (SF) - sobrevivência celular. 
(d) - dose. (Sem autorização do autor). (31) (33) 

As alterações no fracionamento não devem ser efetuadas exclusivamente 

com recurso a este modelo; as decisões devem ser apoiadas pelo componente 

clínico. (31) 

 

De uma forma generalizada, tumores caracterizados por uma rápida 

proliferação (ou seja, muito agressivos) apresentam benefícios terapêuticos 

quando se utiliza radioterapia acelerada; Tumores de crescimento lento e de 

grandes dimensões requerem tratamentos radioterapêuticos hipofracionados; 

Por último, tumores com uma menor sensibilidade à radiação visam a aplicação 

da radioterapia hiperfracionada. (32) (34) 

 

Os principais esquemas de fracionamento utilizados no tratamento da 

região da cabeça e pescoço são: 

− Radioterapia hiperfracionada de forma a atuar nas diferenças de 

radiossensibilidade. 

− Radioterapia acelerada para promover o repovoamento. 

− Radioterapia acelerada hiperfracionada de forma a beneficiar das 

vantagens dos dois regimes. (32) 

CHART – Radioterapia Hiperfracionada Acelerada Contínua 

Este esquema posológico adequa-se ao tratamento de carcinomas 

avançados na região da cabeça e pescoço e a pessoas que não tolerem a terapia 

concomitante com quimioterapia. (35) Consiste na administração de uma dose 

total de 54 Gy (existe uma redução da dose comparativamente à radioterapia 
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convencional) repartidas em três frações por dia (1,5 Gy cada) durante doze dias 

consecutivos. (36) 

 A principal vantagem deste esquema de fracionamento é a melhoria da 

taxa de controlo local (36) com a administração de uma dose menor. (32) 

A incidência de complicações pós tratamento radioterapêutico foi menor 

aquando a utilização do esquema CHART. (35) 

Relativamente à sua influência no aparecimento de xerostomia, verificou-

se que esta complicação se manifestou de forma muito menos intensa e menos 

frequente quando comparada com a radioterapia convencional – a redução do 

fluxo salivar da glândula parótida foi consideravelmente menor. (36) Estimativas 

de aparecimento da xerostomia severa refletem uma taxa de ocorrência de 23% 

e 31% para CHART e radioterapia convencional, respetivamente. (35) 

Método boost concomitante 

 Este método permite administrar diferentes doses às regiões alvo, de 

acordo com o grau de necessidade.  

 No entanto, ao comparar com a radioterapia convencional verificamos que 

esta última permite uma proteção mais eficaz dos tecidos adjacentes 

nomeadamente a medula espinal, tronco cerebral e glândulas salivares. No 

seguimento, foi estudada a prevalência de complicações tardias, nomeadamente 

a xerostomia. Observou-se que há uma menor incidência da xerostomia quando 

os pacientes receberam a radioterapia convencional (32,1%) do que com quanto 

se utilizou o método boost concomitante (48,1%). A explicação é atribuída à 

diferença de dose atribuída à glândula parótida. (37) 

Os estudos que abrangem este método são controversos na medida que 

as situações em que são aplicados são variáveis (por exemplo, associação com 

quimioterapia simultaneamente ou diferentes formas de distribuição da dose no 

volume-alvo). (38) 

Tipo de radiação 

As radiações ionizantes dividem-se em eletromagnéticas ou 

corpusculares. (6) As radiações eletromagnéticas utilizam fotões provenientes 

das radiações gama ou raio X e são as mais utilizadas. (1) (6) Enquanto que as 

radiações corpusculares abrangem a utilização de protões, eletrões e neutrões 

– esta modalidade intitula-se por hadroterapia. (1)   
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Radiação eletromagnética 

O fotão tem a capacidade de atravessar uma distância especifica de um 

material sem perder energia – é visível uma acumulação da dose - uma vez que 

não possuem carga ou massa. Essa distância é diretamente proporcional à 

energia do fotão. (39) Após essa distância limitada, ocorre um decréscimo 

exponencial da energia. (Figura 11) (40) Esta distribuição é uma condição 

desfavorável para a sua utilização no tratamento de tumores não localizados na 

superfície do corpo. (41) 

 

Figura 11: Distribuição da energia dos diferentes tipos de radiação ionizante relativamente à 
profundidade. (Sem autorização) (1) 

 O fotão é caracterizado por uma baixa transferência linear de energia (LET 

– Linear Energy Transfer). (40) Esta propriedade define a quantidade de energia 

libertada aquando a irradiação pelo que os fotões promovem fenómenos de 

ionização de uma forma escassa. Consequentemente, como os fenómenos são 

reduzidos, permite que haja uma fácil reparação do DNA das células tumorais, 

diminuindo assim a sobrevivência celular. (42) 

Radiação corpuscular 

Radiação proveniente dos neutrões 

A aplicação de neutrões não é viável uma vez que se difundem assim que 

penetram nos tecidos, não permitindo uma distribuição uniforme da dose. (41) 

É frequente estar associado ao elemento Boro – o objetivo desta utilização 

seria concentrar este elemento nas células tumorais de forma a combater a 

dificuldade acima referida, ou seja, limitar o volume exposto à radiação 

proveniente dos neutrões. (43) As principais limitações são os sistemas de 
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biodistribuição do Boro assim como a administração de doses terapêuticas sem 

comprometer os tecidos sãos. (44) (45) Atualmente são estudados vários 

compostos que quando associados ao elemento em questão, permitem a sua 

distribuição de forma eficiente, nomeadamente aminoácidos não naturais, 

proteínas, anticorpos e nanopartículas. É utilizada no tratamento do cancro da 

cabeça e pescoço quando as terapias convencionais falham. (44) 

Radiação proveniente dos protões 

O processo de libertação de energia dos protões é ligeiramente diferente: 

numa primeira fase, a energia mantém-se constante com o aumento da 

profundidade (chamada região de plateau); é libertada quando atinge uma 

distância máxima (pico de Bragg) pelo que posteriormente a energia diminui 

rapidamente até à paragem completa do protão. (1) (40) (41) (46) A profundidade 

máxima depende da energia do feixe. (Figura 11) (1) 

O principal desafio da atualidade é a modulação do feixe de forma a fazer 

coincidir o pico de Bragg com a localização do tumor (40) para permitir um maior 

controlo tumoral e simultaneamente preservar os tecidos subjacentes. (Figura 

12) (46) Particularmente útil no tratamento de tumores profundos e encapsulados 

(41) ou em forma de U (quando rodeia um órgão saudável) (40) da cabeça e 

pescoço, principalmente quando é necessária cobertura simultânea (ipsilateral 

ou bilateral). (21)   

 

Figura 12: Comparação da dose administrada entre o feixe de protões modulado ou não 
modulado. (Sem autorização do autor) (40) 

A vantagem adicional admite um domínio biológico: os protões possuem 

uma maior eficácia radiobiológica (RBE – Relative Biological Effectiveness 

definida como a razão entre a dose de radiação de referência e a dose de 
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radiação de protões) (1) - significa que para obter o mesmo resultado biológico, 

é necessário menor dose de radiação de protões. (40) 

As principais desvantagens do uso da terapia recorrendo aos protões são 

o seu elevado custo (18) (40) e a sua elevada suscetibilidade a mudanças de 

densidade ou de geometria causadas por alterações anatómicas que ocorrem 

entre sessões (21) (47) sendo por esse motivo atualmente pouco implementada. 

 

No que diz respeito à da região da cabeça e pescoço, foi demonstrado 

que a terapia que utiliza a energia dos protões apresenta mais vantagens 

dosimétricas. (21) (48) Quando particularizamos as glândulas salivares, vários 

estudos (49) (50) (51) concluem que ao utilizar a terapia de protões, as doses 

utilizadas na parótida foram menores (quando comparada com a terapia com 

fotões). Contudo as diferenças não foram significativas quando se trata das 

glândulas submandibulares e sublinguais. (47) 

Com a redução das doses verificou-se a diminuição do aparecimento de 

sintomas como a disgeusia e a mucosite (21) e ainda um mantimento das taxas 

de fluxo salivar pelo que a manifestação de xerostomia também foi reduzida. (47) 

Assim, na maioria dos casos é mais benéfico utilizar terapia de protões 

mas devido às desvantagens acima descritas, é mais frequente recorrer aos 

fotões. (3) Contudo, a variabilidade individual tem um peso único no 

aparecimento de efeitos colaterais. (47) A metodologia mais adequada é a 

comparação de todas as terapias, potenciais riscos e consequências com o 

intuito de um tratamento mais individualizado possível. 
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Conclusão 

No tratamento do cancro da cabeça e pescoço é utilizada a radioterapia 

externa. O aparecimento de complicações orais é consequência do tratamento 

radioterapêutico.  

A dose, a frequência e o tipo de radiação utilizados na radioterapia têm 

influência no aparecimento da xerostomia.  

No que diz respeito à dose, observa-se uma relação de proporcionalidade 

direta entre a quantidade de radiação absorvida pelas glândulas parótidas e 

submandibulares e a xerostomia. Foram estabelecidas doses limite de forma a 

prevenir e/ou limitar a gravidade da xerostomia: a dose para a glândula parótida 

varia entre 26 – 30 Gy e da glândula submandibular tenderá a ser menor que 39 

Gy.  

Em relação à frequência, a xerostomia está diretamente relacionada com 

a dose – quer seja a dose total administrada durante o tratamento, quer seja a 

dose administrada em cada fração - e com o tempo total do tratamento. É 

recomendado aumentar o número de frações e reduzir a dose para valores 

inferiores a 2 Gy assim como reduzir o tempo de tratamento total. 

A radiação que liberta energia proveniente dos protões é vantajosa na 

medida em que possui particularidades geométricas e dosimétricas que visam 

menores taxas de redução do fluxo salivar.  

  



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

43 
 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

44 
 

Referências 

1. Lopes MdC. Um século de radioterapia com radiação. Gazeta da Física. 

2. Jensen SB, Vissink A, Limesand KH, Reyland ME. Salivary Gland 

Hypofunction and Xerostomia in Head and Neck Radiation Patients. 

Journal of the National Cancer Institute Monographs. 2019;2019(53). 

3. Jham BC, da Silva Freire AR. Oral complications of radiotherapy in the 

head and neck. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2006;72(5):704-8. 

4. Martín LN. Elementos de radiofísica para técnicos superiores en 

radioterapia y dosimetría: Elsevier; 2016. 

5. Salgado NJISeanm. A radioterapia no tratamento oncológico: prática 

clínica e sensibilidade cultural. 2012(22). 

6. Silva AMARd. A Radioterapia em Patologia Oncológica de Cabeça e 

Pescoço: Impacto na Qualidade de Vida e na Saúde Oral: [sn]; 2012. 

7. Marta GN, Hanna SA, Silva JLFd, Carvalho HdAJDT. Câncer de cabeça 

e pescoço e radioterapia: breve contextualização. 2011;16(3):134-6. 

8. Rodrigues MJP. Avaliação de métodos de cálculo de barreiras de 

protecão radiológica em instalações de radioterapia externa e braquiterapia 

2012. 

9. Faria I. Controlo da qualidade em radioterapia externa. 2012. 

10. Pointreau Y, Lizée T, Bensadoun R-J, Boisselier P, Racadot S, Thariat J, 

et al. Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité des cancers 

des voies aérodigestives supérieures. Dose de tolérance des tissus sains : 

glandes salivaires et mandibule. Cancer/Radiothérapie. 2016;20. 

11. Silva AIV, Galante C, Manzi FR. Efeito da radiação ionizante sobre o 

paladar em pacientes submetidos a radioterapia para a região da cabeça e 

pescoço %J Radiologia Brasileira. 2011;44:297-300. 

12. Vissink A, Jansma J, Spijkervet FK, Burlage FR, Coppes RP. Oral 

sequelae of head and neck radiotherapy. Critical reviews in oral biology and 

medicine : an official publication of the American Association of Oral Biologists. 

2003;14(3):199-212. 

13. Salum FG, Medella-Junior FAC, Figueiredo MAZ, Cherubini K. Salivary 

hypofunction: An update on therapeutic strategies. Gerodontology. 

2018;35(4):305-16. 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

45 
 

14. Gartner L, Hiatt JJRdJ, RJ. Elsevier. Tratado de Histologia em Cores. 3ª 

edição. 2007. 

15. Junqueira LCU, Carneiro J. Histologia básica. 1995. 

16. Barcellos KSA, Andrade LEC. Histopatologia e imunopatologia de 

glândulas salivares menores de pacientes com síndrome de Sjögren (SSj) %J 

Revista Brasileira de Reumatologia. 2005;45:215-23. 

17. Nieuw Amerongen AV, Veerman EC. Current therapies for xerostomia and 

salivary gland hypofunction associated with cancer therapies. Supportive care in 

cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in 

Cancer. 2003;11(4):226-31. 

18. Cunha MdS. Radiobiology with proton cyclotron beams: a viability study 

2010. 

19. Freitas D, Diaz A, Alejandra H, Fang L, Freitas F, Antunes S. A saúde oral 

e a radioterapia de cabeça e pescoço. The oral health and the head and neck 

radiotherapy. Arquivos Catarinenses de Medicina. 2011;40:12-6. 

20. Vier-Pelisser FV, Amenábar JM, Cherubini K, Figueiredo MAZd, Yurgel 

LS. Análise microscópica do efeito da radioterapia fracionada em glândula 

submandibular de rato %J Radiologia Brasileira. 2005;38:409-14. 

21. Moreno AC, Frank SJ, Garden AS, Rosenthal DI, Fuller CD, Gunn GB, et 

al. Intensity modulated proton therapy (IMPT) - The future of IMRT for head and 

neck cancer. Oral oncology. 2019;88:66-74. 

22. Jellema AP, Doornaert P, Slotman BJ, Leemans CR, Langendijk JA. Does 

radiation dose to the salivary glands and oral cavity predict patient-rated 

xerostomia and sticky saliva in head and neck cancer patients treated with 

curative radiotherapy? Radiotherapy and oncology : journal of the European 

Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2005;77(2):164-71. 

23. Wang X, Eisbruch A. IMRT for head and neck cancer: reducing xerostomia 

and dysphagia. Journal of radiation research. 2016;57 Suppl 1:i69-i75. 

24. Zhang H, Cao Y, Antone J, Riegel AC, Ghaly M, Potters L, et al. A Model-

Based Method for Assessment of Salivary Gland and Planning Target Volume 

Dosimetry in Volumetric-Modulated Arc Therapy Planning on Head-and-Neck 

Cancer. Journal of medical physics. 2019;44(3):201-6. 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

46 
 

25. Pringle S, Van Os R, Coppes RP. Concise review: Adult salivary gland 

stem cells and a potential therapy for xerostomia. Stem cells (Dayton, Ohio). 

2013;31(4):613-9. 

26. Miah AB, Gulliford SL, Morden J, Newbold KL, Bhide SA, Zaidi SH, et al. 

Recovery of Salivary Function: Contralateral Parotid-sparing Intensity-modulated 

Radiotherapy versus Bilateral Superficial Lobe Parotid-sparing Intensity-

modulated Radiotherapy. Clinical oncology (Royal College of Radiologists (Great 

Britain)). 2016;28(9):e69-76. 

27. Konings AW, Coppes RP, Vissink A. On the mechanism of salivary gland 

radiosensitivity. International journal of radiation oncology, biology, physics. 

2005;62(4):1187-94. 

28. Beetz I, Schilstra C, van der Schaaf A, van den Heuvel ER, Doornaert P, 

van Luijk P, et al. NTCP models for patient-rated xerostomia and sticky saliva 

after treatment with intensity modulated radiotherapy for head and neck cancer: 

the role of dosimetric and clinical factors. Radiotherapy and oncology : journal of 

the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2012;105(1):101-

6. 

29. Murdoch-Kinch CA, Kim HM, Vineberg KA, Ship JA, Eisbruch A. Dose-

effect relationships for the submandibular salivary glands and implications for 

their sparing by intensity modulated radiotherapy. International journal of 

radiation oncology, biology, physics. 2008;72(2):373-82. 

30. Beetz I, Schilstra C, Visink A, van der Schaaf A, Bijl HP, van der Laan BF, 

et al. Role of minor salivary glands in developing patient-rated xerostomia and 

sticky saliva during day and night. Radiotherapy and oncology : journal of the 

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2013;109(2):311-6. 

31. da Silva VAR. Avaliação de Estratégias de Hipofracionamento no Cancro 

de Mama de Estadio Inicial. 2015. 

32. Marcu LG. Altered fractionation in radiotherapy: from radiobiological 

rationale to therapeutic gain. Cancer treatment reviews. 2010;36(8):606-14. 

33. Ramos MRCdC. Minimizar o prolongamento do tratamento de 

radioterapia: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa; 2014. 

34. Peters LJ, Ang KK, Thames HD, Jr. Accelerated fractionation in the 

radiation treatment of head and neck cancer. A critical comparison of different 

strategies. Acta oncologica (Stockholm, Sweden). 1988;27(2):185-94. 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

47 
 

35. Saunders MI, Rojas AM, Parmar MK, Dische S. Mature results of a 

randomized trial of accelerated hyperfractionated versus conventional 

radiotherapy in head-and-neck cancer. International journal of radiation oncology, 

biology, physics. 2010;77(1):3-8. 

36. Price RE, Ang KK, Stephens LC, Peters LJ. Effects of continuous 

hyperfractionated accelerated and conventionally fractionated radiotherapy on 

the parotid and submandibular salivary glands of rhesus monkeys. Radiotherapy 

and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and 

Oncology. 1995;34(1):39-46. 

37. Tao H, Wei Y, Huang W, Gai X, Li B. Comparison of long-term survival 

and toxicity of simultaneous integrated boost vs conventional fractionation with 

intensity-modulated radiotherapy for the treatment of nasopharyngeal carcinoma. 

OncoTargets and therapy. 2016;9:1865-73. 

38. Bahl A, Oinam AS, Kaur S, Verma R, Elangovan A, Bhandari S, et al. 

Evaluation of Acute Toxicity and Early Clinical Outcome in Head and Neck 

Cancers Treated With Conventional Radiotherapy and Simultaneous Integrated 

Boost Arc Radiotherapy. World journal of oncology. 2017;8(4):117-21. 

39. Bernardes DCD. Feixes de fotões sem equalização (flattening filter free 

beams-FFF) para uso em Radioterapia: Escola Superior de Tecnologia da Saúde 

de Lisboa; 2015. 

40. Seco J. Terapia do cancro com protões: passado, presente e futuro. 

41. Caruso F, Carvalho B, Santoro AJCdlOmdpe. A FÍSICA DE ALTAS 

ENERGIAS E A TERAPIA DE CˆANCER COM PROTONS: MOTIVAC OES E 

PERSPECTIVAS. 2000:117-30. 

42. Orlandi E, Iacovelli NA, Bonora M, Cavallo A, Fossati P. Salivary Gland. 

Photon beam and particle radiotherapy: Present and future. Oral oncology. 

2016;60:146-56. 

43. Nedunchezhian K, Aswath N, Thiruppathy M, Thirugnanamurthy SJJoc, 

JCDR dr. Boron neutron capture therapy-a literature review. 2016;10(12):ZE01. 

44. Barth RF, Mi P, Yang WJCC. Boron delivery agents for neutron capture 

therapy of cancer. 2018;38(1):35. 

45. Koivunoro H, Kankaanranta L, Seppälä T, Haapaniemi A, Mäkitie A, 

Joensuu HJR, et al. Boron neutron capture therapy for locally recurrent head and 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

48 
 

neck squamous cell carcinoma: An analysis of dose response and survival. 

2019;137:153-8. 

46. Christóvão MT, Campos TPRd, Trindade BMJRB. Simulation and 

dosimetric analysis of proton and carbon ion therapy in the treatment of uveal 

melanoma. 2011;44(6). 

47. van de Water TA, Lomax AJ, Bijl HP, de Jong ME, Schilstra C, Hug EB, et 

al. Potential benefits of scanned intensity-modulated proton therapy versus 

advanced photon therapy with regard to sparing of the salivary glands in 

oropharyngeal cancer. International journal of radiation oncology, biology, 

physics. 2011;79(4):1216-24. 

48. Thomson DJ, Slevin NJ, Mendenhall WM. Indications for salivary gland 

radiotherapy.  Salivary Gland Neoplasms. 78: Karger Publishers; 2016. p. 141-7. 

49. Cozzi L, Fogliata A, Lomax A, Bolsi A. A treatment planning comparison 

of 3D conformal therapy, intensity modulated photon therapy and proton therapy 

for treatment of advanced head and neck tumours. Radiotherapy and oncology : 

journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 

2001;61(3):287-97. 

50. Steneker M, Lomax A, Schneider U. Intensity modulated photon and 

proton therapy for the treatment of head and neck tumors. Radiotherapy and 

oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and 

Oncology. 2006;80(2):263-7. 

51. Johansson J, Blomquist E, Montelius A, Isacsson U, Glimelius B. Potential 

outcomes of modalities and techniques in radiotherapy for patients with 

hypopharyngeal carcinoma. Radiotherapy and oncology : journal of the European 

Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2004;72:129-38. 

 

  



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

49 
 



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES E XEROSTOMIA – DOSE, 
FREQUÊNCIA E TIPO DE RADIAÇÃO 

 

50 
 

Anexos 

 

 

 

 

 






