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RESUMO 
 

A mucosite oral é uma complicação habitual da quimioterapia e/ou radioterapia, 

potencialmente severa e geralmente dolorosa, que afecta a qualidade de vida do doente 

oncológico. Os regimes de condicionamento usados no transplante de medula óssea acarretam 

efeitos secundários, como mucosite recorrente, que se podem revelar fatais. 

A multifactoriedade da toxicidade, nos doentes com quimioterapia, dificulta o controlo do 

aparecimento da mucosite oral. 

O objectivo deste trabalho é analisar a toxicidade oral em doentes submetidos a TMOs na 

Unidade de Transplantes de Medula no IPO-Porto, no período de 29-04-02 a 29-04-03 , verificar 

quais os regimes de condicionamento que lhes estão mais frequentemente associados e se os 

métodos utilizados conseguem minorar a toxicidade. Elaborou-se um protocolo pré-transplante, 

com o intuito de minimizar os efeitos tóxicos na cavidade oral.  

Observamos 86 doentes transplantados, dos quais 67 foram seleccionados, para análise por 

terem realizado apenas um TMO. Neste conjunto de pessoas, os diagnósticos mais frequentes 

foram MM, LMA e linfomas (Hodgkin e não Hodgkin), e cada doença foi tratada com a 

quimioterapia específica, realizando o tipo de transplante adequado. Nos 67 doentes selecionados, 

a percentagem de mucosite foi de 68,66%, sendo de grau III e IV em 86,96%. 

Quanto à xerostomia, observou-se em 82,91% dos doentes da amostra. 

Após a triagem dos regimes de condicionamento mais frequentes, obtivemos 5 regimes, 4 dos 

quais de alta dose e um de intensidade reduzida. No regime de IR (Flubu 8) verificou-se que 

27,27% dos doentes tiveram mucosite Grau III e IV. Nos regimes de alta dose (Melf., BEAM, Bu 

16 Cy2 e Flubu 16), o regime Bu 16 Cy 2 revelou-se ser o mais tóxico – 100% dos doentes 

tiveram mucosite Grau III e IV; seguido do BEAM que obteve 91,67% de doentes com mucosite, 

em que 83,33% era mucosite grau III e IV. 
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Os resultados sugerem-nos que a mucosite, apesar dos protocolos de prevenção serem eficazes, 

continua a ser uma complicação de grande importância nos doentes que realizam TMO. Quando 

relacionamos os níveis de mucosite com o regime de condicionamento, observamos uma 

associação nos graus de mucosite mais graves III e IV (p=0.04). Dos regimes de condicionamento 

analisados, o Bu 16 Cy2 e o BEAM são os mais tóxicos para a cavidade oral. 
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ABSTRACT 
 

Oral mucositis is a potentially severe, usually painful, common complication of chemotherapy 

and/or radiotherapy, and it affects the quality of life of oncology patients. Conditioning regimens 

used in BMT contribute to negative side effects, such as recurrent mucositis, that may become 

life-threatening.    

The multifactorial nature of toxicity in chemotherapy patients makes it hard to control its onset. 

The purpose of this work was to study oral toxicity in patients undergoing BMT at the Unidade de 

Transplantes de Medula (Bone Marrow Transplant Unit), in IPO-Porto, between 29/04/02 and 

29/04/03, and to find out which of the conditioning regimens used were most commonly related to 

it and if the methods applied to decrease the toxicity are efficient. 

A pre-transplant protocol was designed to reduce toxic effects within the oral cavity. The 

sample, was considered to be reduced rever the less the implementation statistical data was 

administered conducted. 

Eighty six patients undergoing BMT were observed, 67 of which were selected to be analysed 

based on the fact they had only undergone one transplant. The diagnoses reported by these patients 

were mainly MM, AML and Lymphomas (Hodgkin and non-Hodgkin). Each condition was 

treated with specific chemotherapy and appropriate kinds of transplant.  

Out of the 67 patients selected, 68,66% of these patients reported mucositis and 86,96% of 

these pacients reported grade III and IV mucositis. 82,91% of these patients reported xerostomia. 

After having selected the most frequently used conditioning regimens, we were left with five; 4 

high-dose regimens and 1 reduced-intensity regimen. Regarding the reduced-intensity regimen 

(Flubu 8), 27.27% of the patients reported grade III and IV mucositis; regarding the high-dose 

regimens (Melf., BEAM, Bu 16 Cy2 and Flubu 16), Bu 16 Cy2 proved to be the most toxic of all 

– 100% of the patients developed grade III and IV mucositis; followed by BEAM with 91.67%, 

83.33% of which represented grade III and IV mucositis. 



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
7/138

The results of this study show that, in spite of prevention protocols being efficient (60% of 

importance), mucositis is still a major problem for patients undergoing BMT. When we relate the 

conditioning regimens with the levels of mucositis, we can observe a relation between grades III 

and IV (p=0.04).  Of all the studied regimens, Bu 16 Cy2 and BEAM show the highest level of 

oral toxicity.    
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1. REVISÃO 
 

1.1.  Transplante de Medula Óssea  

Denomina-se transplante de medula óssea, ao procedimento terapêutico em que é realizada a 

infusão venosa de células do tecido hematopoiético, com a finalidade de restabelecimento da 

hematopoiese após a aplasia medular, seja ela de causa benigna,  primária (ex. anemia aplástica), 

maligna, secundária, (ex. leucemia e linfomas), ou ainda relacionada com o tratamento de uma 

doença maligna (ex. radioterapia e quimioterapia). Dessa maneira, o papel do transplante de 

medula óssea varia de acordo com a sua indicação, desde o restabelecimento da hematopoiese na 

anemia aplástica ao suporte hematopoiético para viabilizar a administração de regimes de altas 

doses de quimioterapia para o tratamento das neoplasias malignas. As células progenitoras do 

sistema hematopoiético que farão o repovoamento medular podem ser obtidas basicamente de 

duas fontes: células directamente aspiradas da medula óssea, ou células progenitoras periféricas 

(stem cell) mobilizadas do compartimento medular para o sangue periférico (1). 

O primeiro relato de administração de células hematopoiéticas, com finalidade terapêutica, data 

de 1891, quando Brown-Sequard e D'Arsonaval administraram medula óssea por via oral em 

pacientes com leucemia. 

Em 1937, Schretzenmayr foi o primeiro a administrar, por via intramuscular, medula óssea 

fresca autóloga ou alogénica em pacientes com anemias relacionadas com a malária ou com a 

infestação por helmintas. Em 1940, Marrison e Samwick descreveram pacientes com anemia 

aplástica que recuperaram após três infusões intramedulares de apenas 13 ml de aspirado de 

medula óssea dos seus irmãos. Experimentalmente, Jacobson e colaboradores demonstraram que 

era possível evitar a aplasia medular em camundongos que recebiam radioterapia, com a infusão 

de células esplénicas. Em trabalhos subsequentes, Lorenz, Congdon e Uphoff (1952) e Lorenz e 

Congdon (1954), relataram a eficácia terapêutica da suspensão de células de medula óssea no 

tratamento de anemia aplástica (2). 
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As décadas de 50 e 60 foram marcadas por frustrações e desapontamentos. A maioria dos 

transplantes era feita em doentes terminais que não tinham sobrevida suficiente para avaliação da 

eficácia do enxerto. Os enxertos com sucesso geralmente resultavam em reacção enxerto-

hospedeiro ou septicemias, sempre letais. 

Em 1957, Goren descobriu aloantigénios relacionados com o complexo de 

histocompatibilidade em camundongos (denominado H2) e Dausset, em 1964, descreveu os 

antigénios leucocitários humanos (HLA-A2 human leukocyte antigen). Somente em 1972, 

Thomas e colaboradores, relataram o primeiro transplante de medula óssea alogénico com sucesso 

para anemia aplástica com doador HLA genotipicamente idêntico (2). 

A transplantação de medula óssea é um método que oferece uma possibilidade de cura em 

diversas doenças para as quais não existe qualquer tratamento eficaz e curativo. Mas nem todos os 

doentes que podem beneficiar com o transplante têm o mesmo risco ou a possibilidade de sucesso. 

De uma forma geral, os doentes jovens suportam melhor o transplante do que os mais velhos, 

tendo menos efeitos tóxicos e menos complicações graves. As células malignas tendem a tornar-se 

cada vez mais resistentes à quimioterapia e à radioterapia depois de muitos tratamentos. Não 

esquecendo as complicações da toxicidade nos diversos órgãos (fígado, rins, coração,…) 

provocadas pelos repetidos  ciclos de quimioterapia. Por essa razão quanto mais cedo se efectuar o 

transplante, melhor será o resultado e menor a possibilidade de recaídas.  

Os transplantes de medula óssea são geralmente realizados em doenças hematológicas malignas 

como leucemias (leucemia mielóide aguda, leucemia linfocítica aguda e leucemia mielóide 

crónica), mieloma múltiplo, linfomas (linfoma de Hodgkin; linfoma não Hodgkin) e têm sido 

utilizados em alguns casos de neoplasias não hematológicas como os tumores do testículo, 

tumores da criança (ex.: neuroblastoma) e em doenças não malignas como anemia a plástica e 

doenças congénitas (imunodefeciências graves, talassemia, drepanocitose, etc.). 
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Os transplantes de medula óssea podem ser divididos basicamente em dois tipos: o alogénico, 

onde o doador apresenta compatibilidade com o receptor em termos de HLA, e o transplante 

autólogo onde não existe doador e as células utilizadas são provenientes do próprio paciente. 

Quando realizado entre irmão gémeos, o transplante alogénico é denominado de singénico. 

Existem ainda os transplantes alogénicos entre pessoas não relacionadas (de outras famílias), onde 

a célula doada pode vir de um "banco" de medula óssea (3). 

Mais recentemente, descobriu-se que o sangue existente no cordão umbilical é muito rico em 

células progenitoras da medula óssea (células denominadas de CD34+), abrindo uma nova 

possibilidade de transplantes, denominada transplante com células de cordão. 

Para a realização do transplante alogénico, é fundamental que o doador apresente o HLA 

idêntico ao do receptor, de acordo com uma análise dos Loci A, B, DR e DQ, que constituem o 

que se denomina de tipagem de HLA classe 1 e 2. Este exame é complementado pela cultura mista 

de linfócitos, onde se utilizam células do doador e do receptor, para que se determine as 

possibilidades de desenvolvimento de rejeição entre a medula doada e o organismo do receptor. 

Infelizmente, um grande número de pacientes não dispõe de doadores compatíveis e este problema 

estimulou o desenvolvimento do transplante autólogo, onde se realiza a colheita das células-mãe 

do próprio paciente. Nesta situação, após a administração de altas doses de quimioterapia, 

associada ou não à radioterapia, realiza-se a infusão da "medula" autóloga. O maior obstáculo 

deste método é a contaminação da medula óssea por células neoplásicas que inviabilizariam o 

tratamento. Na tentativa de solucionar este problema, foram desenvolvidos vários métodos de 

purificação destas células, constituindo a chamada depuração da medula óssea. Os métodos mais 

utilizados empregam a quimioterapia in vitro e anticorpos monoclonais. 

Existem várias etapas para a realização do TMO (1). Este procedimento pode ser dividido nas 

seguintes fases: 
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a) Colheita da medula óssea ou célula progenitoras; 

b) Condicionamento; 

c) Arranque e recuperação medular. 

 

a) Colheita da medula óssea ou células progenitoras. 

A colheita das células pode ser realizada de duas formas: cirúrgica, por meio de múltiplas 

punções aspirativas de medula (preferencialmente em crista ilíaca posterior) em ambiente 

cirúrgico, sob anestesia geral, e a colheita através do sangue periférico (aférese de células 

mononucleares). Através da abordagem cirúrgica, o objectivo é colher entre 10 a 15 ml de medula 

óssea por kg de peso do doador ou receptor, ou o equivalente a 3 x 108 de células medulares 

nucleadas por kg de peso. O material colhido é armazenado em recipientes contendo 

anticoagulante (heparina) e conservantes específicos. Através deste método, a medula pode ficar 

congelada por cerca de dez anos. 

Há cerca de oito anos, descobriu-se que as células da medula óssea poderiam ser mobilizadas 

para o sangue periférico através da estimulação com factores de crescimento hematopoiéticos. O 

mais importante e mais amplamente utilizado é o rhuG-CSF (factor de crescimento de colónia de 

granulócitos recombinante humano), que estimula as células progenitoras a "saírem" do 

compartimento medular e circularem no sangue periférico, onde são colhidas através de aférese. 

Dependendo da indicação, a medula óssea ou as células progenitoras podem ser "purificadas" 

para remoção de células indesejadas (neoplásicas ou linfócitos T). O material colhido é 

criopreservado em azoto líquido e, no momento oportuno, infundido através de veia central. 

 

b) Condicionamento 

Habitualmente os doentes, que vão fazer transplante, recebem quimioterapia em alta dose para 

destruir a doença maligna residual que se pretende tratar. No caso do doente se submeter a um 
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alotransplante, esse tratamento prévio tem também a finalidade de suprimir o sistema imunitário 

do doente, de modo a permitir que o enxerto não seja rejeitado. A este tratamento preparatório dá-

se o nome de condicionamento. 

A quimioterapia de altas doses associada ou não à radioterapia, administrados previamente à 

infusão da medula óssea, tem três objectivos: 

- erradicação da medula doente do receptor; 

- erradicação do sistema imune do receptor para que as células do doador sejam aceitas; 

- proporcionar "espaço" para a nova medula. 

Os esquemas de condicionamento são diferentes, conforme o tipo de transplante e conforme o 

tipo de doença. 

Existem inúmeros regimes de condicionamento com radioterapia de corpo inteiro associados ou 

não à quimioterapia. Os citotóxicos mais usados são: ciclofosfamida, fludarabina, busulfan, 

melfalan, cisplatina, carboplatina, etoposide, thiotepa. A toxicidade relacionada ao 

condicionamento varia de acordo com a combinação de citotóxicos utilizados. A quase totalidade 

dos pacientes desenvolve mucosite grave (grau IV) em algum momento pós-condicionamento, 

associada ou não a febre. Esta complicação leva-nos ao item indicado abaixo, onde estas 

toxicidades devem ser controladas. 

 

c) Arranque e recuperação medular 

Após o regime de condicionamento, o paciente passa por um período de aplasia medular onde é 

necessário suporte hemoterápico adequado. Do ponto de vista prático, é necessário que se 

mantenha um nível de hemoglobina acima de 10.0 g/dl e 20.000 plaquetas/mm3. Contagens 

abaixo desses níveis indicam a necessidade de transfusão. 
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Denomina-se "Arranque medular”, o momento onde a contagem de granulócitos está acima de 

500/mm3, por três dias consecutivos sem necessidade de transfusão e os granulócitos estão acima 

de 500/mm3, também por três dias. 

As principais complicações do transplante de medula óssea podem ser divididas de uma 

maneira didáctica em: 

A. Associadas ao regime de condicionamento; 

B. Associadas à infusão das células progenitoras hematopoiéticas; 

C. Doença do enxerto contra hospedeiro; 

D. Doença venoclusiva; 

E. Hemorragias; 

F. Infecções. 

 

A. Complicações associadas ao regime de condicionamento (4,5): 

 

A.1 Toxicidade cardíaca 

Cerca de 90% dos regimes contendo ciclofosfamida apresentam um quadro de pequenas 

alterações eletrocardiográficas, arritmias supra ventriculares ou pericardites sem compromisso 

hemodinâmico. Porém, 5 a 10% dos regimes contendo ciclofosfamida, apresentam 

electrocardiograma com baixa voltagem, insuficiência cardíaca progressiva e até pericardite 

com ou sem tamponamento. A Carmustine (BCNU) é outro agente quimioterápico muito usado 

em regimes de condicionamento e tem sido associado à toxicidade cardíaca aguda. 

 

A.2 Aparelho urinário 

A toxicidade urotelial é uma das complicações mais frequentes da ciclofosfamida em altas 

doses. A acroleína, um dos metabolitos finais da ciclofosfamida, quando exposta ao urotélio, 
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resulta em hiperemia e até ulceração da mucosa com hemorragia e necrose focal. Estratégias 

para prevenção de cistite hemorrágica, consistem em diurese forçada e administração de 

Mesma. O tratamento de cistite hemorrágica severa requer correcção de trombocitopenia, 

hidratação generosa e irrigação da bexiga. 

 

A.3 Toxicidade renal 

A insuficiência renal, depois do transplante de medula pode ser resultado de nefrotoxicidade 

directa da radioterapia ou dos agentes quimioterápicos, tais como, cisplatina, ifosfamida e 

ciclofosfamida. Além disso, a lise tumoral, a depleção do volume intravascular e drogas 

nefrotóxicas, tais como, anfotericina B, aminoglicosídeos e ciclosporina, também podem causar 

insuficiência renal. Usualmente, a insuficiência renal após o transplante de medula óssea, é o 

resultado de múltiplas agressões ao rim. 

Num estudo de 272 pacientes (Fred Hutchinson Cancer Research Center), 53% tinham 

duplicaram o nível basal de creatinina e 24% necessitaram de hemodiálise. 

 

A.4 Toxicidade pulmonar: 

A pneumonia não infecciosa ou relacionada ao regime ocorre em cerca de 8 a 18% dos pacientes que 

recebem transplante de medula óssea. Esta incidência parece não diferir entre as modalidades de 

transplante alogénico, autólogo ou singénico. O quadro clínico clássico consiste em dispneia, 

infiltrado pulmonar difuso, tosse seca e hipoxemia. Trata-se da causa mais comum de infiltrado 

pulmonar difuso nas primeiras quadro semanas após o transplante e é mais comum em transplantes 

para malignidades hematológicas.A radioterapia é uma variedade de agentes quimioterapicos, tais 

como a ciclosfosfamida, busulfan e BCNU são directamente tóxicos para os pulmões. O lavado 

broncoalveolar é o procedimento diagnóstico inicial para diferenciar pneumonias não infecciosas de 

pneumonias por citomegalovírus. Quando este procedimento não for esclarecedor, há indicação de 
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biópsia pulmonar. O tratamento consiste em suporte ventilatório e administração de altas doses de 

corticóides, porém quando há necessidade de ventilação mecânica, o prognóstico é muito 

desfavorável. 

 

A.5 Mucosite  

Vários estudos têm demonstrado que a incidência de mucosite excede 90% dos casos de 

transplante de medula (6). Durante o regime de condicionamento ocorre xerostomia e após a 

infusão da medula, a mucosa começa progressivamente a ulcerar. A dor é, em geral, muito 

importante com necessidade de analgésicos opióides é a manifestação mais comum da mucosite 

oral e a resolução deste quadro ocorre por volta da recuperação medular. Regimes contendo 

irradiação de corpo inteiro, busulfan, etoposide e thiotepa, são mais frequentemente associados 

com mucosite. A infecção da mucosa oral com fungos, bactérias ou vírus é comum e pode 

influenciar na severidade e na duração da mucosite. Espécies de candida e vírus do herpes 

simplex são os agentes patogénicos mais comummente isolados em pacientes com mucosite 

prolongada. 

 

A.6 Pele 

A irradiação de corpo inteiro e a maioria dos quimioterápicos podem causar toxicidade cutânea. 

Eritema generalizado e hiperpigmentação da pele são comuns em pacientes recebendo altas 

doses de radioterapia. Drogas citotóxicas com significativa toxicidade cutânea são citosina 

arabinosídeo, thiotepa, BCNU, busulfan e etoposide. Biopsias de pele demonstram uma 

variedade de alterações inflamatórias. Em casos severos, o uso de corticóide sistémico pode ser 

indicado para obter controlo anti-inflamatório. 
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A.7 Irradiação de corpo inteiro 

Os efeitos colaterais agudos mais importantes são náuseas e vómitos. Com menor frequência 

pode observar-se síncope, edema das glândulas salivares e fadiga. 

 

B. Complicações relacionadas com a infusão de células progenitoras hematopoiéticas 

São pouco comuns, podendo ocorrer micro-êmbolos pulmonares, reacções alérgicas, hemólise 

por incompatibilidade ABO e sobrecarga de volume. 

 

C. Doença enxerto contra hospedeiro (GVHD) (5) 

A identidade imunológica de um indivíduo é expressa por proteínas da superfície celular 

codificadas pelo sistema de histocompatibilidade que nos humanos é denominado de H.L.A. 

(Human Leucocyte Antigen). Através destas proteínas, o sistema imune reconhece tecidos 

invasores e destrói-os, mecanismo pelo qual ocorre a reacção de rejeição. No transplante de 

medula óssea alogénico, ocorre o inverso, isto é o tecido transplantado em questão, 

imunologicamente competente, pode reconhecer o hospedeiro como "proteínas invasoras" e iniciar 

a reacção enxerto contra hospedeiro. 

Em 1966, Billingham postulou que, para haver doença enxerto contra hospedeiro, três 

requisitos devem ser preenchidos: 

1- O enxerto deve conter células imunologicamente competentes (linfócitos T). 

2- O receptor deve expressar antigénios teciduais que não estão presentes no doador do 

transplante. 

3- O receptor deve ser incapaz de realizar uma resposta imune para destruir as células 

transplantadas. 

A doença enxerto contra hospedeiro pode ser observada em formas clinico-patológicas: aguda e 

crónica. 
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GVHD aguda  

A maioria dos transplantes de medula óssea alogénicos, sem profilaxia imunossupressora, 

desenvolve a GVHD. 

A GVHD aguda pode ocorrer entre os primeiros dias até dois meses após o transplante. A 

incidência varia de 10 a 80%, dependendo do grau de histocompatibilidade, número de células T 

no enxerto, idade do paciente e regime profilático. Os órgãos mais atingidos são a pele, o intestino 

e o fígado. A GVHD aguda ocorre primeiro e mais comummente na pele, caracterizando-se por: 

“rash” maculopapular pruriginoso, inicialmente nas palmas das mãos, plantas dos pés e orelhas, 

Frequentemente progride como eritrodermia em todo corpo, com formação de bolhas e 

descamação em casos severos. 

Manifestações hepáticas e gastrointestinais geralmente aparecem mais tarde e raramente 

representam o primeiro sinal de GVHD. Os sintomas intestinais constituem, inicialmente, 

anorexia, náuseas e vómitos, que podem progredir para diarreia (frequentemente sanguinolenta), 

dor abdominal e até íleo paralítico. A GVHD hepática é caracterizada por hiperbilirrubinemia, 

aumento da fosfatase alcalina e aminotransferases, alterações da coagulação e, em casos mais 

severos, falência hepática (3). 

 

GVHD crónica  

Foi inicialmente definida como síndrome da GVHD surgida 100 dias depois do transplante de 

medula óssea, porém pode ser observada após 40 a 50 dias do transplante. A sua incidência varia 

de 30 a 60%.  

Os órgãos mais acometidos são: a pele (80%), o fígado (50%), os olhos (30%),o intestino 

(30%) e a boca (80%).A GVHD crónica na pele pode apresentar-se como líquen plano, placas, 

dermatites pápulo-escamosas, descamações, despigmentações e vitíligo. Destruição dos anexos 
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podem levar à alopécia e onicodisplasia. As formas mais severas podem assemelhar-se à 

esclerodermia. 

A GVHD crónica hepática frequentemente lembra a congénese aguda e raramente evolui para 

cirrose. 

A mucosite severa na cavidade oral e no esófago podem resultar em perda de peso e 

desnutrição. O envolvimento gastrointestinal é frequente. 

A GVHD crónica pode provocar uma destruição linfocítica das glândulas exócrinas, causando 

atrofia e secura das superfícies mucosas, geralmente atingindo olhos, boca, vias aéreas, pele e 

esófago. 

O sistema hematopoético também pode ser afectado e trombocitopenia é um factor de 

prognóstico desfavorável. 

O tratamento da GVHD aguda consiste basicamente no uso de corticoesteróides e suporte 

clínico. Outras modalidades terapêuticas como globulina anti-timócitos, ciclosporina, anticorpos 

monoclonais (anti CD3 e anti interleucina 2), têm sido utilizadas somente para doenças esteróido-

resistentes. A resposta inicial gira em torno de 20 a 80%, com 15 a 60% de resposta completa. O 

tratamento de suporte consiste em prevenir ou limitar a exposição a organismos infecciosos. 

Lesões cutâneas "abertas" devem ser abordadas como queimaduras graves e conjuntivites severas 

podem necessitar de tratamento tópico. No envolvimento gastrointestinal, o uso de antibióticos 

não absorvidos, nutrição parenteral e reposição hídrica são úteis. 

Os pacientes podem beneficiar de antibioticoterapia profilática e anti-fúngicos. 

O tratamento da GVHD crónica consiste no uso de corticosteróides, sendo a prednisona a droga 

de eleição. Talidomida e hidroxicloroquina são drogas que parecem efectivas tanto na profilaxia 

com no tratamento da GVHD (3). 
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D. Doença Venoclusiva (VOD) 

Esta doença é uma síndrome clínica caracterizada por icterícia, hepatomegalia e retenção de 

líquidos (ganho de peso). É uma patologia relacionada à toxicidade hepática pós-condicionamento 

e, geralmente, ocorre nas primeiras semanas após o transplante. Cerca de 10 a 60% dos pacientes 

evoluem com esta complicação. Esta síndrome é decorrente do dano das células endoteliais, 

sinusóides e hepatócitos ao redor das vénulas hepáticas terminais. Pode variar em severidade, 

desde leve e reversível, à fatal, associada com falência de múltiplos órgãos. O diagnóstico é 

geralmente clínico pela tríade icterícia, hepatomegalia e ganho de peso e ocorre cerca de 8 a 10 

dias após o final do condicionamento. Ocasionalmente, dor no hipocondrio direito ocorre devido à 

distensão da cápsula hepática e simultaneamente, observa-se retenção de sódio com resultante 

ganho de peso que está relacionado com o desenvolvimento de hipertensão intra-sinusoidal devido 

à obstrução do fluxo sanguíneo hepático. Hiperbilirrubinemia é mais tardia, edema periférico 

ocorre em 60% e ascite em 20% dos casos. 

Deve ser feito diagnóstico diferencial com infiltração fúngica, GVHD hiperaguda, lesões 

hepáticas causadas por outras medicações e colangite lenta. A incidência de VOD severa é maior 

em regimes de condicionamento contendo irradiação de corpo inteiro e ciclofosfamida (CY) e 

BCV (BCNU, CY e etoposide). Regimes com busulfan também têm sido associados a alta 

incidência de VOD. Hepatite pré-transplante, febre, resposta inflamatória durante a administração 

da quimioterapia e infusão de medula de doador com HLA não totalmente compatível, são os 

factores de risco de VOD mais importantes. 

O tratamento é primariamente de suporte, visando evitar balanço hídrico muito positivo, se 

necessário deve ser utilizados diuréticos. Dado a evidência de que factores de coagulação são 

depositados no espaço subendotelial das vénulas danificadas, tem sido proposta a trombólise, e 

estudos não controlados têm demonstrado que o activador do plasminogénio tecidual 

recombinante (RTPA) e a heparina podem ser efectivos. 
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A infusão de prostaglandina E1 que tem efeito vasodilatador e antitrombótico, parece ser 

também efectiva no tratamento de VOD. 

 

E. Hemorragias 

Após o regime de condicionamento, o doente atravessa um período de aplasia medular, 

podendo surgir hemorragias pela trombocitopenia prelongada, havendo necessidade de transfusão 

para manter a contagem acima de 20.000 de plaquetas/mm3. 

Ter-se-á que evitar nesse período qualquer tipo de traumatismo. 

 

F. Infecções 

As infecções são as maiores causas de morbilidade e mortalidade seguido à quimioterapia de 

alta dose com ou sem transplante de medula óssea (TMO). 

A medula óssea é o órgão mais lesado com quimioterapia intensiva e a granulocitopenia ocorre 

secundariamente a este dano, o que predispõe estes pacientes ao desenvolvimento de infecções 

severas. Observa-se que o nível de granulocitopenia determina o risco dessas infecções. O dano a 

outros órgãos, posterior à doença ou ao tratamento com terapia intensiva em conjunto com 

granulocitopenia resulta em sítios, onde bactérias e fungos podem não só causar infecções 

localizadas, mas também servir de entrada na circulação sanguínea, levando à bacteremias e 

fungemias. Com a ausência de granulócitos e sem antibioticoterapia apropriada, a bacteremia e 

fungemia levam a choque séptico e morte. 

 

Factores de risco: 

As áreas mais propensas à infecção em granulocitopénicos são:  

 

 Trato gastrointestinal incluindo cavidade oral; 
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 Trato respiratório; 

 Pele. 

 

Os candidatos a este procedimento devem ser submetidos a exame odontológico antes de 

iniciar tratamento, pois a doença periodontal, pode ser um lugar de infecção quando a 

granulocitopenia se desenvolve. 

A maioria dos citotoxicos usados causam toxicidade na mucosa, a perda da integridade da 

barreira resulta num local de inflamação e infecção. A mucosite pode ser potencializada pela 

reactivação do vírus herpes simplex. 

A mucosa do trato gastrointestinal também é atingida e esta ocorrência leva a sintomas como 

dor torácica com esofagite, diarreia, cólicas abdominais com lesão no esófago, intestino delgado e 

grosso. O tempo é coincidente entre o dano da medula óssea e mucosa. A área perianal também é 

sítio frequente de infecção. 

Geralmente os pacientes que recebem quimioterapia em alta dose, com ou sem TMO, possuem 

um catéter de longa duração, como os de Hickman, Broviac ou Groschong, que facilitam a 

administração de quimioterapia, antibióticos, hemoderivados, fluidos e outras terapias de suporte. 

O número de venopunções e o risco de infecção de pele, porém, cria um lugar potencial de 

infecção. 

Sinais de hiperemia e dor no local de saída ou túnel do catéter podem ser fonte de infecção, 

associada com bacteremias. 

O tracto respiratório pode ser outro lugar de infecção e a sinusite não é pouco comum nestes 

pacientes. Dessa forma, deve fazer-se rotineiramente a tomografia de seios da face antes do TMO, 

para evitar posterior avaliação do local de infecção. 

Os pulmões são também atingidos, pois as alterações na produção de muco e na função ciliar, 

aumentam o risco de infecções. Dessa forma, os pacientes que recebem quimioterapia intensiva 
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são de risco para infecção não só pela supressão da medula óssea e granulocitopenia, mas por 

alterações nos mecanismos de imunidade celular e humoral. 

 

 

1.1.1. Complicações tardias do transplante de medula óssea (5) 

A partir dos anos 80, a sobrevida dos pacientes que receberam transplante de medula óssea vem 

aumentando.Consequentemente, a importância dos efeitos tardios relacionados com o transplante 

de medula óssea tem vido a ganhar destaque, principalmente em pacientes pediátricos. Os regimes 

de condicionamento com irradiação de corpo inteiro e quimioterapia com agentes alquilantes são 

associados a um risco aumentado de complicações malignas e não malignas. 

 

a) Crescimento e desenvolvimento 

O atraso do crescimento é um problema comum em crianças sugeitas a irradiação. A produção 

de GH é reduzida em 90% das crianças onde a radioterapia craniana foi incluída, comparado com 

40% daquelas que não receberam radioterapia craniana pré-transplante. 

A Puberdade é retardada ou ausente nessas crianças. Somente uma minoria das meninas 

atingem a menarca espontaneamente. A maioria necessita de reposição de hormonas femininas. 

Em contraste, os meninos geralmente recuperam a função das células de Leydig com produção de 

testosterona. O desenvolvimento das características sexuais secundárias é atrasado pela presença 

de GVHD crónica. 

 

b) Função gonadal e reprodutiva pós-pubertal 

A função gonadal em pacientes receptores de transplante é deteriorada pelo efeito directo da 

quimioterapia e radiação nas gónadas. Todas as mulheres irradiadas desenvolvem falência 

ovariana primária e menos que 10% apresentam recuperação entre 3 a 7 anos. A Espermatogénese 
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é persistentemente ausente na maioria dos homens irradiados, mas a fertilidade pode ocorrer 

vários anos depois. 

Em cerca de 40% dos pacientes transplantados são observadas anormalidades da tiroide, tanto 

hipo como hipertiroidismo. 

 

c) Função pulmonar 

As disfunções respiratórias não são raras em pacientes transplantados. As patologias mais 

comuns são pneumonite intersticial de início tardio e bronquiolite obliterante. As alterações 

restritivas mais severas ocorrem em pacientes com pneumonite intersticial prévia. Drogas, 

radioterapia e GVHD crónica podem contribuir na patogénese. 

 

d) Função músculo-esqueléticas 

Em pacientes com GVHD crónica podem ocorrer miosites, monoartrites ou poliartrites. A 

distrofia ou atrofia muscular pode ser resultado de GVHD crónica ou uso de corticóides por tempo 

prolongado. 

 

Doença óssea: cerca de 10% dos pacientes transplantados evoluem com osteonecrose 

asséptica. A osteoporose é comummente detectada seguida de fracturas patológicas. Pode estar 

relacionada com a menopausa precoce pós-transplante, a GVHD crónica e o uso de corticóides 

por tempo prolongado. 

Função neurológica: a polineuropatia é ocasionalmente vista nos pacientes transplantados, as 

disfunções dos nervos periféricos são geralmente associadas à infecção por herpes zoster. O uso 

de ciclosporina, onde o paciente apresenta disfunção hepática, pode causar tonturas, confusão 

mental e síndromes radiculares e cerebelares. 

A Leucoencefalopatia multifocal tem sido observada em crianças. 
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e) Anormalidades oftalmológicas 

Cerca de 80% dos pacientes que receberam irradiação de corpo inteiro em dose única, 

desenvolvem catarata em 6 anos mas dos pacientes que receberam irradiação de corpo inteiro em 

doses fraccionadas ou dose única baixa, somente 20%. a desenvolvem.  

A Ceratoconjuntivite crónica, candidíase, CMV e outros patogénicos podem provocar 

coriorretinite.  

 

f) Aparelho urinário 

A deterioração da função glomerular, persistente é observada em alguns pacientes. 

Insuficiência renal de início tardio com anemia, hipertensão e retenção de fluidos podem ocorrer. 

Também a cistite hemorrágica tardia e neoplasia da bexiga têm sido descritos.  

 

g) Neoplasias malignas secundárias 

A doença maligna primária, a quimioterapia, a radioterapia e a imunossupressão são condições 

que podem aumentar o risco de neoplasias secundárias. Em vários estudos, foi observado que as 

incidências de linfomas não Hodgkin, leucemias, glioblastoma multiforme e carcinoma 

hepatocelular, foram significativamente aumentadas. 

 

 

1.1.2. Recuperação do sistema imunológico e hematopoiético após TMO 

Com o regime de condicionamento, o paciente perde o seu sistema linfo-hematopoiético. A 

infusão de medula óssea fornece um novo sistema imune e hematopoiético. 

O tempo de recuperação é variável, os leucócitos geralmente reaparecem em duas a três 

semanas. Os números de neutrófilos aumentam mais rapidamente que os linfócitos. Reticulócitos 
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seguem o mesmo padrão dos leucócitos. A recuperação plaquetária é a mais lenta. A medula óssea 

geralmente é hipocelular nos 2 a 3 meses pós transplante. Observa-se uma normalização em torno 

do terceiro e sexto mês após o transplante. 

A função oxidativa dos neutrófilos é normalizada rapidamente, porém a quimiotaxia permanece 

reduzida por vários meses. 

Os factores que influenciam a neutropenia, após a enxertia, são ocorrência de GVHD, infecções 

(particularmente virais), uso de drogas mielossupressoras incluindo metotrexate, cotrimoxazol e 

ganciclovir. 

A Incompatibilidade ABO tem pouca ou nenhuma influência na taxa de recuperação 

leucocitária e plaquetária, porém a reconstituição eritrocitária é atrasada. O uso de células 

progenitoras periféricas proporciona uma enxertia mais rápida do que quando utilizamos células 

progenitoras provenientes de medula óssea. A falha de enxerto precoce ocorre em 1% dos 

transplantes de medula óssea para leucemias, condicionados pela irradiação de corpo inteiro e 

ciclofosfamida. A incidência de falência de enxerto parece estar relacionada com o grau de 

disparidade do HLA. 

Factores estimuladores de colónias de granulócitos têm mostrado acelerar a recuperação dos 

granulócitos, assim como são factor estimulante de colónias de granulócitos e monócitos, 

proporcionando uma redução no tempo de internamento, incidência de febre e uso de antibióticos. 

A contagem de linfócitos totais retorna ao normal em cerca de 12 semanas. Porém, os linfócitos 

T4 permanecem em taxas reduzidas entre 6 e 12 semanas, enquanto que os linfócitos T8 retornam 

rapidamente aos valores normais e, frequentemente, permanecem elevados por um longo período 

de tempo. Há, assim, uma inversão característica na relação CD4:CD8 observada em TMO 

alogénicos, autólogos e singénicos. 
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O número total de células B regressa ao normal após um mês de TMO. As concentrações 

séricas de imunoglobulinas IgG e IgM retornam ao normal aproximadamente 9 meses pós 

transplante. 

A GVHD aguda ou crónica e o uso de drogas imunossupressoras são factores que tornam lenta 

a recuperação imunológica. 

Devido à recuperação lenta da imunidade após TMO, a vacinação convencional com vírus vivo 

ou atenuado, não é recomendada. 

Entretanto, tem sido descrito a eficácia e segurança no uso de vacinas com vírus atenuados para 

o sarampo, parotidite e rubéola. 

 

 

1.2. Toxicidade Oral 

Após termos abordado o Transplante de Medula Óssea de uma forma geral, iremos desenvolver 

a área que será abase para o nosso estudo, a toxicidade oral aguda. 

A cavidade oral pode ser profundamente afectada pela quimioterapia usada em tratamentos 

neoplásicos e as complicações orais que afectam a qualidade de vida do doente oncológico (7) 

podem interferir negativamente no seu programa terapêutico. 

A eficácia das terapias oncológicas que têm por objectivo melhorar as taxas de cura e aumentar 

o tempo de sobrevivência, incluindo a quimioterapia, radioterapia e regimes de condicionamento 

usados no transplante de medula óssea, acarreta efeitos secundários que se podem revelar fatais. 

As complicações orais constituem um desses efeitos secundários e incluem a mucosite  decorrente 

de quimio e radioterapia e respectiva dor orofaríngea, xerostomia, infecção oral e doença do 

enxerto contra hospedeiro crónica (cGVHD).  
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1.2.1. Mucosite oral 

A mucosite é o processo inflamatório das mucosas das cavidades oral e orofaríngea 

caracterizado por eritema tecidular, edema e atrofia, muitas vezes progredindo para ulceração (8). 

A importância clínica da mucosite enquanto efeito secundário limitador de doses e tratamento, 

resultante da quimio e radioterapia é amplamente reconhecida (9). A frequência e severidade da 

mucosite são influenciadas por diversos factores de risco relacionados com o paciente e o 

tratamento (10, 11).  

A Mucosite é uma das complicações habituais, da radioterapia (RT) e/ou quimioterapia (QT) e 

apresentam uma inflamação da mucosa oral, potencialmente severa, geralmente dolorosa, que 

afecta a qualidade de vida do doente oncológico. Pode levar a complicações mais graves, sendo a 

porta de entrada para infecções mesmo sistémicas.  

A mucosa bucal e labial tem um “turnover” de 5 a16 dias , e isto contribui para um alto risco de 

efeitos citotóxicos de agentes anti-neoplásicos (12). Muitas doenças orais são crónicas e 

assintomáticas até serem detectadas tardiamente na sua progressão. Os pacientes são muitas vezes 

descuidados quanto às doenças orais. A cavidade oral de um adulto tem uma flora microbial 

extensa  que pode sofrer alterações com uma prolongada neutropenia. Esta nova flora pode 

provocar infecções sistémicas. 

Por exemplo, embora se considere que os pacientes mais jovens correm um risco mais elevado 

de desenvolver mucosite, e que as mulheres desenvolvem mucosite s mais severas com maior 

frequência do que os homens, (13) não refere qualquer associação entre idade e género que possa 

influir no seu desenvolvimento. Por outro lado, embora o consumo de álcool e tabaco possa 

comprometer a função salivar, este último foi associado a uma redução da incidência de mucosite 

induzida por quimioterapia. Um estudo efectuado junto de 332 pacientes, em ambulatório, 

mostrou que não havia diferenças significativas relativamente à incidência da mucosite  associada 

à quimioterapia entre pacientes que usam próteses dentárias, apresentam historial de lesões orais, 
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fazem uso de diversas práticas de higiene oral e que são fumadores e aqueles que não partilham 

destas características (11).  

Ainda que nem todos os factores de risco relacionados com o tratamento tenham sido definidos, 

podemos incluir entre eles a terapia de infusão contínua, nos regimes de condicionamento 

mieloablativo para transplante de medula óssea (TMO) e radioterapia dos tumores da cabeça e 

pescoço. 

 

A. Etiopatogenia 

A mucosite, processo inflamatório da mucosa, resulta de efeitos lesivos da terapia oncológica. 

Esta lesa e destrói células interferindo sobre a membrana celular, o DNA, e sobre a divisão celular 

com inibição da divisão e respectiva proliferação e regeneração reparadora epitelial. Ocorre, então, 

necrose e atrofia da mucosa, resposta inflamatória e eventual ulceração (14). O nosso organismo é 

constituído por vários tipos de células, umas mais diferenciadas, com poucos ciclos proliferativos, 

e outras menos diferenciadas ou mesmo indiferenciadas, com maior taxa de divisão celular. O 

ciclo celular é composto essencialmente por quatro fases; G1, S, G2, e M. Na fase S há duplicação 

do DNA, e na fase M ocorre a mitose. Todo este ciclo é regulado por proteínas que activam, 

inibem e protegem todo o mecanismo de divisão celular. Os agentes anti-neoplásicos actuam 

ligando-se, muitas vezes, a locais específicos do ciclo, alterando o seu normal funcionamento. 

Assim, a sensibilidade aos agentes anti-neoplásicos e à radiação ionizante pode variar, 

dependendo da taxa de renovação tecidular e da fase em que o ciclo celular se encontra. Por 

exemplo, o anti-metabolito metotrexato é mais efectivo na fase S, enquanto que a daunorubicina e 

bleomicina são mais efectivos na fase (15). O etiposide também é mais efectivo na fase S e G2, a 

fludarabina tem como acção, a inibição do DNA polimerase e ribonucleotidio redutase, o melfalan 

e a ciclofasfamida actuam no DNA e a carmustine (DCNU) interfere na síntese e função do DNA, 
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RNA e proteínas todos eles têm, ocasionalmente, como efeito secundário, a mucosite (16), no 

entanto, os que originam maior toxicidade, têm como característica comum, a acção na fase S. 

Em estudos, usando populações celulares sincronizadas “in vitro”, verificou-se que a 

sensibilidade à radiação era mais evidente durante a fase M, a seguir à fase (17). Assim sendo, 

células como as do epitélio da orofaringe, da mucosa gastrointestinal, e da medula óssea, com uma 

maior taxa de divisão celular, são mais sensíveis à radioterapia e à quimioterapia, que células com 

menor taxa de divisão e com um grau de senescência maior, o que explica, por um lado, a 

mucosite na cavidade oral. 

Contudo, o processo de aparecimento da mucosite é mais complexo, não se limitando apenas à 

inibição do ciclo celular das células epiteliais, mas envolvendo uma interacção entre os tecidos da 

cavidade oral (epitélio, tecido conjuntivo, células sanguíneas, endotélio vascular), o estado de 

saúde oral do indivíduo (tipo de microflora bacteriana, xerostomia, existência de lesões, fracturas, 

infecções dentárias e periodontais), e o estado de saúde geral que o paciente apresenta (existência 

de imunossupressão). Em toda esta dinâmica, entre os diferentes tecidos, estão citocinas, 

moléculas-chave na regulação e desencadeamento do processo de inflamação da mucosa (15). 

O processo inflamatório pode ser dividido em três fases: 

  

1 – Na fase de estimulação inflamatória a RT e/ou a QT provocam a activação de vias de 

sinalização intracelulares e intercelulares que regulam a expressão de genes de proteínas 

específicas envolvidas na resposta imune e inflamatória, como as citocinas. Mesmo em doses 

que não causam lesão significativa nas células, já há libertação de citocinas do epitélio e do 

tecido conjuntivo. As primeiras alterações ocorrem provavelmente nas células endoteliais e no 

tecido conjuntivo. É provável que a formação de radicais livres leve à ruptura do colagénio e 

fibronectina com a consequente activação de mediadores pró-inflamatórios. As citocinas que 

estão envolvidas neste processo incluem a IL-1 e o TNF-α 
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A histamina, prostaglandinas e a serotonina, deverão também estar envolvidas. A IL-1 que é 

libertada pelo endotélio, fibroblastos e células epiteliais, induz uma resposta inflamatória 

aumentando a quimiotaxia, a produção de prostaglandinas e a permeabilidade vascular. O 

aumento da expressão de moléculas de aderência como as selectina E, ICAMS-1, integrinas b2 

(LFA-1), facilita a marginalização, o”rolling”, e a aderência dos leucócitos ao endotélio 

vascular, bem como a diapedese e a migração (18). O TNF- α  pode causar lesão celular directa, 

por apoptose e através da estimulação de mais citocinas como a IL-6, IL-1, além de ser 

iniciador é um acelerador da mucosite. Sendo assim, esta fase de estimulação da inflamação e 

do aumento da permeabilidade vascular facilita a lesão sobre o epitélio provocado pela RT e 

QT (14, 15, 19). 

 

2 – Na fase epitelial, os agentes anti-tumorais actuam directamente sobre o epitélio da mucosa 

oral, causando lesão que resulta na morte celular, seja por necrose ou apoptose. O início da fase 

epitelial é contínuo com a fase de estimulação inflamatória, aparecendo 5 dias após a 

administração do fármaco. Por isso, manifesta-se o eritema, por um lado, pela fina e atrófica 

camada epitelial e, por outro, pelo fenómeno de inflamação com o aumento da permeabilidade 

vascular. A frágil barreira mucosa, agravada pela falta de lubrificação salivar devido à 

hipossalivação, é assim facilmente destruída com o trauma funcional, levando à ulceração (15).  

 

3 - A fase ulcerativa/bacteriológica começa uma a duas semanas, após a administração da 

terapia, e é, muitas vezes, coincidente com a neutropenia que se verifica na quimioterapia. 

Devido à ulceração e exposição do tecido conjuntivo com a sua rede de inervação própria, é 

uma fase bastante dolorosa, complexa, e a que mais afecta o bem-estar do paciente (15, 20). A 

colonização bacteriana do tecido lesado está facilitada, nomeadamente, pela situação de 

neutropenia que pode existir, levando a infecções secundárias e, eventualmente, serve como 
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porta de entrada para infecções sistémicas (21, 22). A flora bacteriana destes pacientes é rica em 

bactérias Gram Negativo, além das bactérias típicas da cavidade oral (20, 23, 24). As endotoxinas 

(lipopolissacáridos) da parede das bactérias Gram Negativo penetram na camada submucosa e 

estimulam ainda mais a libertação de citocinas. Pensa-se que activam os histiócitos, células 

mononucleares, libertando IL-1, TNFα, e NO (óxido nitroso), amplificando o fenómeno de 

mucosite (25). 

Por fim, a mucosa regenera, com proliferação celular, diferenciação, reepitelização, 

normalização dos glóbulos brancos periféricos e controlo da flora microbiana, processo que se 

verifica três semanas após a administração do fármaco na ausência de infecções secundárias e 

neutropenia severa. 

 

B. Quimioterapia 

A Mucosite é uma complicação habitual e potencialmente severa da quimioterapia, com uma 

frequência de 40% em doses convencionais e cerca de 50% a 76% em regimes intensivos (14, 15, 17, 

26, 27). A Mucosite envolve, principalmente, a mucosa não queratinizada. Os pacientes, sujeitos a 

TMO, apresentam a elevada taxa de incidência de mucosite de mais de 60% e taxas de incidência 

de mucosite com ulceração e podem chegar aos 78%. A mucosite pode agravar-se se for 

acompanhada de uma infecção oral, em particular, do vírus herpes simplex. Existe quatro vezes 

mais risco de septicemia em pacientes com mucosite e infecções orais quando comparado com 

pacientes sem mucosite. Isto fica a dever-se à fragilização da barreira formada pela mucosa oral, 

fragilização essa que permite a entrada de agentes patogénicos. As mucosites decorrentes do TMO 

começam cinco a sete dias depois da administração de elevadas doses de quimioterapia, 

precedendo geralmente o nadir de leucócitos em dois ou três dias. McGuire et al. (28) mencionaram 

uma amostra mista de tratamento pós-TMO efectuado com 47 pacientes cuja mucosite surgiu a 
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partir do terceiro dia depois do TMO, durou nove dias e meio e desapareceu em cerca de doze dias 

após o dito transplante. 

As sequelas típicas verificadas a nível da cavidade oral, provocadas por agentes citotóxicos, 

incluem a hiperplasia epitelial, a degenerecência do colagénio e glândulas, displasia epitelial, 

atrofia e ulceração localizada ou difusa das mucosas. As mucosas mais afectadas são as não 

queratinizadas e incluem as mucosas labial, bucal e do palato mole e ainda o pavimento bucal e a 

face ventral da língua. A mucosite começa por se manifestar como eritema assintomático, que 

pode ser localizado ou difuso, progride de manchas isoladas, brancas, descamativas e elevadas, 

ligeiramente dolorosas, para lesões de tamanho considerável, contíguas, pseudomembranosas e 

dolorosas. Seguidamente pode ocorrer ulceração, acompanhada de dor severa, hemorragias, 

edema, disfagia e odinofagia. 

Estas complicações orais podem levar a um desconforto geral, alteração na comunicação, 

alterações afectivas, anorexia, e acarretar uma diminuição de aporte de nutrientes e água, com 

desidratação, perda de peso, e até mesmo alterações no sono (24, 12, 29). Pode ser necessário o 

aumento do tempo de hospitalização, com o inerente agravamento económico (30, 31).  

Por outro lado, a mucosite actua como local de infecção secundária e porta de entrada para a 

flora endógena oral, sejam bactérias Gram Positivo (streptococcus viridans, staphylococci), 

bactérias Gram Negativo (enterobacteraceae e actinotobacter), ou fungos (Candida a1bicans). 

Devido à concomitante situação de neutropenia que muitas vezes se verifica com a 

mielossupressão induzida pela quimioterapia, a mucosite é um factor de risco importante para 

infecções sistémicas. Um paciente com mucosite e neutropenia tem um risco relativo de 

septicemia quatro vezes maior do que indivíduos sem mucosite. A origem de septicemia pela 

idade oral é de cerca de 25% a 50% em pacientes imunossuprimidos (32). Quase todos os casos de 

Candidíase sistémica se originam na cavidade oral. 
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A mucosite aparece aproximadamente 5 a 10 dias após a administração da droga, com 

resolução em mais de 90% dos pacientes em 2 a 3 semanas, que coincide com a recuperação das 

células leucocitárias (20). 

É contudo evidente que o início, a duração, a frequência e a gravidade da mucosite varia, 

influenciada por vários factores, nomeadamente, factores relacionados com o paciente, como 

sejam a idade, o tipo de tumor, estado nutricional, o nível de higiene oral antes e durante o 

tratamento, e factores ligados à terapia, como o tipo de droga, a dose e a frequência de 

administração. 

Os pacientes jovens desenvolvem mucosite mais frequentemente que os adultos em casos de 

tumor semelhante e de tratamento idêntico, facto provavelmente ligado à taxa de renovação 

celular. A má higiene oral, infecções periodontais, dentes fracturados com irregularidades, prótese 

mal adaptadas e irritantes, aumentam a frequência de mucosite (21, 33, 34). 

A existência de xerostomia e uma baixa contagem de neutrófilos, nomeadamente, antes do 

início do tratamento, está associada ao aumento desta frequência (35). Por outro lado, a severidade 

e extensão da mucosite varia com o tipo de quimioterápico, com a frequência e dose utilizada. 

Agentes anti-neoplásicos como o 5- fluoruracilo, bleomicina, doxorubicina, etoposide, vincristina, 

vinblastina, taxanos, cisalpina, e metotrexato estão associados a mucosite oral enquanto outros 

como asparaginase, ou carmustine, raramente o estão (22, 26). Poderemos associar a estes agentes 

anti-neoplásicos o melfalan, a ciclofosfamina, fludarabina e o busulfan, estando também 

associados à presença da mucosite, sendo estes mais utilizados nos TMO. Os pacientes tratados 

com radioterapia e quimioterapia concomitantemente, têm uma probabilidade aumentada de 

apresentar mucosite severa (20, 26). 
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C. Radioterapia 

A Mucosite radioinduzida apresenta uma frequência que se aproxima dos 100% (17, 22). Ao 

contrário da QT, a RT sendo localizada na zona do tumor, só tem manifestações a nível oral, 

quando o seu campo de irradiação inclui a região da cavidade oral. As características etiológicas e 

clínicas são relativamente semelhantes às observadas com a Mucosite provocada pela 

quimioterapia. 

A mucosite é virtualmente universal quando a radioterapia inclui a área orofaríngea, quando o 

grau de severidade depende do tipo de radiação ionizada, do volume de tecido irradiado, da dose 

diária, dose cumulativa e duração do tratamento. A mucosite é um efeito, limitador de dose e 

número de sessões, da radioterapia para tumores de cabeça e pescoço e da radioterapia 

hiperfraccionada e quimioterapia, as quais podem melhorar o tempo de sobrevivência dos 

pacientes. A radiação interage directamente com o ADN e danifica os cromossomas e o aparelho 

celular mitótico. Alterações atróficas do epitélio oral ocorrem geralmente após doses totais entre 

1600 e 2200 cGY, administradas a um ritmo de 200 cGY por dia (36). As doses que excedem os 

6000 cGY constituem factor de risco de alterações permanentes das glândulas salivares (36). A 

irradiação elevada dos tecidos orais, além de provocar os fenómenos habituais de inflamação, e 

degenerescência tecidular, leva também à fibrose progressiva com características de 

irreversibilidade (34), e desenvolvem uma disfunção glandular permanente com uma redução do 

fluxo salivar (37). 

Pseudomembranas e ulcerações desenvolvem-se à medida que a mucosite  se agrava. Os efeitos 

a nível dos dentes provocados pela radiação não decorrem directamente da irradiação sobre os 

mesmos, antes dependem, principalmente, das alterações salivares que ocorrem quando as 

glândulas são irradiadas. A irradiação directa dos dentes pode alterar os componentes orgânicos e 

inorgânicos, tornando-os mais susceptíveis à descalcificação ou hipocalcificação. O facto de se 
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utilizar a irradiação corporal total (TBI) no regime de condicionamento para TMO eleva o grau de 

severidade da mucosite, que se traduz na destruição directa das mucosas e xerostomia. 

Os efeitos a longo termo da radioterapia à cabeça e pescoço incluem fibrose do tecido mole, 

endarterite obliterativa, trismus e ulcerações da mucosa com processo de cura lento ou inexistente. 

Os músculos da mastigação e/ou articulação temporomandibular podem tornar-se fibróticos 

quando irradiados. A fibrose dos músculos da mastigação pode ocorrer até um ano depois da 

radioterapia. Os pontos de extracção da área irradiada têm, normalmente, um processo de cura 

lento. A candidíase oral é uma sequela comum, imediata e de longo termo da radioterapia aplicada 

à cabeça e pescoço. Estas lesões podem ser removíveis (esbranquiçadas), crónicas ou hiperplásicas 

(não removíveis), podem ser eritematosas crónicas (eritema difuso e em manchas) e surgir numa 

fase inicial como queilite angular. A osteoradionecrose (ORN) é uma entidade clínica 

relativamente invulgar relacionada com a hipocelularidade, hipovascularização e isquemia 

tecidular, com incidência elevada observada depois de as doses cumulativas de radiação aplicadas 

ao osso excederem 65 Gy (38). Este processo pode ser espontâneo mas está geralmente associado a 

um trauma como extracção dentária e pode progredir para fractura patológica, infecção dos tecidos 

moles contíguos e dor extrema. O risco de ORN não diminui com o tempo e pode mesmo 

aumentar depois da terapia.  

As exodontias devem ser realizadas pelo menos duas semanas antes da RT começar, e cerca de 

dez dias antes do paciente ficar mielossuprimido no caso da QT. 

 

D. Prevenção 

É necessário que uma equipa de medicina dentária experiente colabore com pacientes 

informados no sentido de operar uma estabilização oral/dentária a fim de eliminar focos de 

infecção e trauma, de providenciar uma limpeza adequada e de encorajar a higiene oral mais 

apropriada (39, 40). Os pacientes, que serão sujeitos a quimio e/ou radioterapia à cabeça e pescoço, 
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deverão proceder a uma análise dentária pelo menos duas semanas antes de começarem o 

tratamento. Este período de tempo irá permitir a reabilitação de uma possível área de extracção, a 

recuperação após manipulação de tecido mole e a restauração de dentes, necessárias para a saúde 

perfeita das mucosas.  

Será necessária, ainda, uma ortopantomografia, complementada por radiografias intraorais, 

para detectar qualquer doença periodental, infecções periapicais, quistos, patologia do terceiro 

molar (terceiro molar incluso), dentes inclusos ou parcialmente erupcionados e pontas de raízes 

residuais. De um modo geral, as situações que devem ser corrigidas incluem higiene oral 

deficitária, patologia periapical, patologia do terceiro molar, doença periodental, cáries dentárias, 

restaurações defeituosas, aparelhos ortodônticos, próteses mal adaptadas e outras potenciais fontes 

de infecção. É aconselhável que, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento oncológico, se 

proceda ao polimento das raízes, excepto no caso da existência de tumor visível detectado no local 

da futura manipulação dentária, a fim de reduzir o número de bactérias que podem originar uma 

infecção local ou sepsis. O uso profiláctico de aciclovir deverá ser considerado para pacientes 

seropositivos e em risco de reactivação de infecção do HSV, como é o caso de pacientes sujeitos a 

TMO ou com mielossupressão prolongada. Um diagnóstico de infecção fúngica, vírica ou 

bacteriana das lesões da mucosa requer tratamento para evitar o risco de infecção sistémica (14). 

A motivação e instrução de medidas de higiene incluem uma escovagem cuidadosa várias 

vezes ao dia, com escova média ou suave, utilizando uma pasta dentífrica rica em flúor (é 

necessário ter atenção aos excipientes que contêm), utilização de fio dentário (desde que o 

paciente não se encontre neutropénico, com neutrófilos acima de 500/mm3 e plaquetas acima de 

30.000), aplicação de moldeiras com flúor neutro pelo médico dentista, utilização de gel de 

fluoreto de sódio em moldeiras de vinil aplicadas pelo paciente diariamente (as moldeiras devem 

ser confeccionadas antes de iniciar a RT, ou QT) É recomendado também, a utilização de 

bochechos de soluções com flúor, soluções salinas, bicarbonato de sódio e anti-microbianos como 
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por ex. a clorofilina. (Estas medidas devem começar pelo menos uma semana antes do início da 

terapia anti-neoplásica, de modo a habituar o paciente a executá-las durante todo o tratamento. A 

utilização de produtos irritantes como o álcool em colutórios, elixires, deve ser evitada, de forma a 

não iniciar iatrogenicamente uma inflamação da mucosa oral que se agravará durante o tratamento 

anti-neoplásico. 

A crioterapia contribui para a prevenção da mucosite, utilizando cubos ou pastilhas de gelo, 

principalmente na quimioterapia que, causando uma vasoconstrição local, diminui a concentração 

dos agentes quimioterápicos na mucosa oral. Pacientes sob crioterapia por um período de 30 

minutos, iniciada 5 minutos antes da administração do 5-FU tiveram uma redução 

aproximadamente de 50 % da frequência de mucosite oral. Contudo, não existem estudos 

realizados em transplantados, e é importante salientar que muitas vezes tal prática é complicada 

quando existe um grau elevado de sensibilidade dentária. 

Durante a Radioterapia e a Quimioterapia a utilização de bochechos contendo anti-microbianos, 

analgésicos, anti-inflamatórios está amplamente enraizada, embora vários estudos mostrem 

resultado contraditórios. 

A clorohexidina (CHD) é um anti-microbiano de largo espectro, com acção sobre bactérias, 

fungos, reduzindo a placa bacteriana e gengivites. Como anteriormente foi referido, a mucosite  

está bastante associada à colonização bacteriana, pelo que bochechos de CHD a 0.12% tem sido 

populares na prevenção e tratamento da mucosite oral. Embora existam estudos que mostrem que 

existe uma redução da frequência e severidade da mucosite oral com o uso da CHD (41, 42) outros 

há em que se observa uma redução dos agentes patogénicos da cavidade oral, nomeadamente, 

Candida Albicans, mas sem alterações no aparecimento ou na severidade da mucosite oral (43, 32). 

Curiosamente outro estudo mostra um agravamento da mucosite com desconforto oral, alterações 

de gosto, pigmentação dentária (44). Algumas preparações comerciais devem ser evitadas por 

conter álcool, substância problemática nestes pacientes. 
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Quando a mucosite está estabelecida, o seu tratamento adquire um carácter essencialmente 

paliativo. Procura-se, por um lado, eliminar a dor, o desconforto, evitar complicações da mucosite  

e, por outro lado, acelerar a regeneração da mucosa.  

A higiene oral com escovagem cuidada, utilização de flúor, utilização de fio dentário deve ser 

mantida, excepto se o nível dos neutrófilos for inferior a 200/ mm3 e o n.º de plaquetas 30000 (45). 

A escovagem e a manutenção da higiene oral bem executada não está relacionada com o risco de 

infecções sistémicas (34). Bochechos frequentes com soluções salinas, alteração da dieta, utilização 

de produtos tópicos protectores, analgésicos, anti-microbianos por via tópica ou sistémica podem 

ser necessários no tratamento da mucosite instalada. A manutenção de uma alimentação calórica e 

saudável é diminuída nestes pacientes pelo desconforto e dor provocada pela Mucosite . Assim 

tentamos por um lado reduzir o contacto entre os alimentos e a mucosa inflamada e, por outro, 

evitar alimentos ácidos, picantes, salgados, muito quentes, duros, ou secos. Deve dar-se 

preferência a alimentos que exijam pouca mastigação, moles, líquidos, fáceis de mastigar. Em 

certos casos, a nutrição parentérica é necessária. Hábitos como o tabaco ou álcool devem ser 

evitados. O acompanhamento do doente por um nutricionista é importante, devendo-se elaborar 

um regime alimentar que tenha atenção às complicações orais da RT e QT e que deve ser proposto 

por uma equipa formada por um médico oncologista, um médico dentista, nutricionista e 

enfermeiro do doente (46). 

 

E. Tratamento 

As estratégias de tratamento ideais para complicações orais e respectivas sequelas não foram 

ainda estabelecidas. As estratégias recomendadas no caso da mucosite e respectiva dor orofaríngea 

são numerosas mas não foram testadas de modo frequente em ensaios clínicos controlados e 

aleatórios. Zlotolow e Berger (47) apresentaram uma revisão abrangente de estudos clínicos 

centrados em estratégias usadas para complicações orais associadas ao tratamento oncológico. Os 
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resultados discordantes dos estudos podem estar associados à inclusão de diagnósticos e amostras 

de tratamento heterogéneos, ao uso de critérios de avaliação incapazes de distinguir amplas 

variações das alterações verificadas a nível da cavidade oral e ao sentido de oportunidade e 

número de intervenções inadequados. Geralmente, os únicos cuidados convencionais são a 

estabilização oral/dentária pré-tratamento, lavagem da boca com soluções salinizadas e gestão da 

dor (48). O resultado de qualquer prática de cuidados convencional deverá ser uma cavidade oral 

limpa, sem traumas e húmida, mantida num estado fisiológico que promova a cura. É essencial 

que durante o processo de tratamento oncológico se mantenha uma higiene oral meticulosa. 

Respondendo a esta necessidade de um tratamento convencional, uma subcomissão da 

Mucositis Study Section da Multinational Association of Supportive Care in Cancer e a 

International Society for Oral Oncology formularam o “Clinical Practice Guidelines for the 

Prevention and Treatment of Cancer Therapy-Induced Oral and Gastrointestinal Mucositis” (49). 

Estas linhas de orientação derivaram de uma revisão abrangente de mais de 8000 publicações em 

língua inglesa (entre 1966 e 2001) sobre mucosite do tracto gastrointestinal e recorrendo a 

critérios que classificam os estudos a partir do nível de evidência e qualidade da investigação (50). 

 

Citoprotectores directos e indirectos das mucosas orais: 

 

a) Citoprotectores Directos 

 

 a.1) Sucralfato 

O sucralfato, um sal de octassulfato de sacarose e alumínio que foi usado com êxito no 

tratamento de úlceras gastrointestinais, foi testado na lavagem da boca para prevenir e tratar 

mucosite. O mecanismo de acção do sucralfato pode consistir na formação de uma ligação iónica 

com proteínas numa zona ulcerada criando, desse modo, uma barreira protectora (51). Para além 
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disso, há indícios que sugerem um aumento da produção local de prostaglandina E2, o que resulta 

no aumento do fluxo sanguíneo da mucosa, da produção de muco, da actividade mitótica e 

migração de células da camada mais superficial. Actua formando uma capa citoprotectora em 

contacto com as proteínas da zona ulcerada, fomentando a angiogénese e a cicatrização. 

Os resultados dos estudos sobre o sucralfato são discordantes e inconclusivos. Solomon (52) 

refere uma taxa de resposta objectiva de 55%, que ficou definida como diminuição de um grau na 

escala de toxicidade oral, em 19 pacientes sujeitos a quimioterapia. Pfeiffer et al. (53) apontam uma 

redução significativa de edema, eritema, erosão e ulceração em 23 dos 40 pacientes avaliáveis que 

recebem cisalpina e uma infusão contínua de 5-FU com ou sem bleomicina. A preferência dos 

pacientes recaiu no sucralfato, embora não fosse significativa do ponto de vista estatístico. Dez 

dos pacientes não terminaram o estudo uma vez que a mudança para o sucralfato ou placebo 

agravou as náuseas provocadas pela quimioterapia.  

 

a.2) Gel bioaderente 

A associação de polivinilpirrolidona – PVP, ácido hialuronato de sódio e ácido gliciretinico deu 

origem a um gel concentrado e bioaderente (Gelclair® OSI Pharmaceuticals, Melville, NY) 

indicado para a gestão de dor, a nível da cavidade oral associada à mucosite, que recebeu 

recentemente a aprovação da FDA. O gel adere à superfície oral a fim de criar uma barreira que 

protege os tecidos irritados e os nociceptores expostos ou sensibilizados. Innocenti et al. (54) 

testaram o gel  em pacientes com mucosite , com lesões orais severas, difusas e aftosas e com dor 

pós-cirúrgica. Os resultados mostram que a dor a nível da cavidade oral apresentava uma redução 

de 92%, 5 a 7 horas depois do gel ter sido administrado. Mais de 50% dos pacientes mencionam 

que o efeito máximo do gel, durou mais do que 3 horas e 87% dos pacientes mencionam melhorias 

globais no que diz respeito à dor sentida aquando da deglutição de alimentos sólidos, líquidos e 

saliva após uma semana de tratamento.  



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
47/138

DeCordi et al. (55) administraram o mesmo gel a pacientes com mucosite  três vezes/dia antes 

das refeições, sob a forma de bochechos de 2/3 minutos, durante um período de 3 a 10 dias. Foram 

relatadas melhorias significativas no que diz respeito à dor, severidade da mucosite e 

funcionalidade do paciente. 

 

a.3) Prostaglandinas, anti-prostaglandinas e agentes não esteróides 

As prostaglandinas constituem uma família de eicosanóides naturais, alguns dos quais com 

acção citoprotectora. Num estudo não cego, dez pacientes que recebiam 5-FU e mitomicina com 

radioterapia concomitante para carcinomas orais foram tratados por Porteder et al. (56) com 

dinoprostona tópica quatro vezes/dia durante o tratamento. O grupo de controlo consistia em 14 

pacientes que recebiam tratamento idêntico. Oito dos dez pacientes que recebiam a dinoprostona 

eram avaliáveis e nenhum deles desenvolveu mucosite s severas quando comparados com seis 

episódios registados pelo grupo de controlo. Foi efectuado um segundo estudo piloto a 15 

pacientes sujeitos a radioterapia na zona da cabeça e pescoço. O estudo refere uma reacção 

inflamatória na proximidade do tumor detectado em apenas cinco dos pacientes tratados com 

prostaglandina E2 na sua forma tópica. Nenhum dos pacientes desenvolveu qualquer lesão 

inflamatória bolhosa ou descamativa. (57) 

Descobriu-se que a benzidamina, um agente não esteróide com propriedades analgésicas, 

anestésicas, anti-inflamatórias e anti-microbianas, é eficaz quer no caso da mucosite simples, quer 

no caso da mucosite associada à radioterapia. Uma redução significativa da mucosite oral foi 

verificada em estudos, assim como uma redução da dor e desconforto (58, 59, 62). 

Um estudo utilizando CHX a 0.2% vs Benzidamida a 0.15% não demonstrou diferenças entre 

os grupos randomizados quanto à frequência da mucosite oral, além de que 92% dos pacientes 

utilizando benzidamina sentiram dor, ardor quando utilizavam o bochecho, tendo 50% destes 

recusado a continuar com a benzidamina Já recentemente, um grupo de investigadores como 



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
48/138

Epstein e Stevenson-Moore (61) referem, num ensaio duplamente cego e controlado por placebo, 

que um bochecho com hidrocloreto de benzidamina produz um alívio da dor provocada pela 

mucosite  associada à radiação mais significativo do ponto de vista estatístico e que não apresenta 

apenas uma tendência para reduzir a dor, mas também a área total de ulceração de forma 

significativa. 

A Mesalazina (ác. aminosalicílico) é um anti-inflamatório que também mostrou eficácia no 

tratamento de úlceras aftosas e da doença de Bechets. No tratamento da mucosite oral pode vir a 

ter alguma utilidade segundo alguns autores (62). 

 

a.4) Corticoesteróides 

Dois estudos-piloto testaram a eficácia dos corticoesteróides em pacientes sujeitos a 

radioterapia. Abdelaal et al. (63) testaram uma lavagem de boca à base de betametasona e água em 

cinco pacientes sujeitos a radioterapia e relataram que a mucosa se apresentou virtualmente sem 

úlceras e os pacientes sem dores. O mecanismo de acção proposto pela solução esteróide é a 

inibição da produção de leucotrieno e prostaglandina. Outro estudo piloto comparou 21 pacientes 

sujeitos a radioterapia que usaram uma solução para bochechar feita à base de hidrocortisona, 

nistatina, tetraciclina e difenhidramina ou uma solução placebo (64). Os resultados obtidos pelos 12 

pacientes avaliáveis, no final do tratamento por radioterapia, mostraram uma diferença 

significativa do ponto de vista estatístico relativamente à mucosite , com tendência para uma 

redução da dor. Ao contrário do que sucedeu com os pacientes do grupo de controlo, nenhum dos 

pacientes que participaram no grupo de tratamento tiveram necessidade de interromper a 

radioterapia (64).              
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a.5) Vitaminas e outros antioxidantes 

Novas abordagens na prevenção e tratamento da Mucosite  utilizam suplementos como 

vitaminas, por via tópica, nomeadamente a vitamina E, um anti-oxidante que inibe os radicais 

tóxicos do oxigénio, a tretionina, um derivado da vitamina A que estimula a cicatrização e 

promove o crescimento epitelial. Ambas as vitaminas têm mostrado resultados promissores (65). O 

beta-caroteno, um derivado da vitamina A administrado sistemicamente, assim como a glutamina, 

têm a capacidade de modificar a proliferação da mucosa oral reduzindo a Mucosite  e a sua 

severidade em alguns estudos (66, 67). A vitamina E foi testada em casos de mucosite  associada à 

quimioterapia devido à sua capacidade de estabilizar as membranas celulares e de tratar a 

gengivite herpética, possivelmente devido à sua acção antioxidante. A eficácia da vitamina E foi 

demonstrada por Wadleigh et al. (68) através de 18 pacientes sujeitos a quimioterapia, escolhidos 

aleatoriamente para receber a dita vitamina sob a sua forma tópica ou um placebo. Resultados 

significativos do ponto de vista estatístico demonstraram que no grupo da vitamina E. Seis dos 

nove pacientes viram a sua mucosite  completamente debelada num período de quatro dias após o 

início da terapia, enquanto que no grupo tratado com o placebo apenas um dos nove apresentou 

recuperação completa das lesões num período de cinco dias. 

Outros dos antioxidantes testados incluem a vitamina C e o glutationo. A Azeslatina, um 

potente anti-histamínico e anti-oxidante reduz a sintomatologia e a severidade das úlceras aftosas 

e da doença de Bechets. Num estudo em pacientes tratados com QT e RT nos quais foram 

administradas azeslatina, vitamina C, Vitamina E e Glutationa, verificou-se uma redução da 

mucosite oral, embora não clinicamente significativa (69). 

O hidrocloreto de azeslatina foi usado em muitas doenças alérgicas e demonstrou ser eficaz no 

tratamento de úlceras aftosas na doença de Behcet. Osaki et al. (69) referem um estudo efectuado a 

63 pacientes com tumores na cabeça e pescoço sujeitos a quimioradioterapia. Vinte e seis 

pacientes receberam o regime 1 (vitaminas C e E e glutationo), e 37 receberam o regime 2 (regime 
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1 mais azeslatina). Os resultados mostram que do grupo tratado com azeslatina, 21 pacientes 

atingiram os graus I e II relativo às mucosites, 6 atingiram o grau III, e 10 atingiram o grau IV. 

Quanto ao grupo de controlo, foram observados graus III e IV em 6 e 15 pacientes, 

respectivamente; 2 pacientes atingiram o grau I e 2 deles atingiram o grau II. A azeslatina 

suprimiu o afluxo respiratório de neutrófilos quer in vivo, quer in vitro e suprimiu a libertação de 

citocina dos linfócitos. O estudo concluiu que a azeslatina, que suprime a produção reactiva de 

oxigénio e estabiliza as membranas celulares, pode ser útil na prevenção de mucosite s associadas 

à quimioradioterapia (69). 

 

a.6) Nitrato de prata 

O nitrato de prata, agente cáustico, foi testado nas mucosite s associadas à radioterapia. O 

nitrato, quando aplicado à mucosa normal, estimula a divisão das células, funcionando, desse 

modo, como agente preventivo de mucosite s associadas à radioterapia. Maciejewski et al. (70) 

falam sobre 16 pacientes que foram sujeitos a radioterapia em localizações opostas bilaterais. O 

nitrato de prata 2% foi aplicado ao lado esquerdo da mucosa oral 3 vezes/dia, durante 5 dias, antes 

e durante os dois primeiros dias de radioterapia. O lado direito da mucosa oral serviu como ponto 

de comparação. Os pacientes do grupo tratado com nitrato de prata apresentaram mucosite s 

significativamente menos severas e com menor duração. Um segundo ensaio não foi capaz de 

confirmar estes resultados (71).  

O uso de nitrato de prata no tratamento de mucosite s associadas à quimioterapia necessita 

ainda de ser avaliado.  

 

a.7) Crioterapia 

A crioterapia, na forma de pedaços de gelo e gelados de água com sabores, foi usada na 

prevenção de mucosite s. O NCCTG e a Clínica Mayo referiram, a propósito de um ensaio 
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controlado e aleatório sobre crioterapia oral para a prevenção de mucosite s associadas ao 5-FU, 

que esta reduz a severidade das lesões (78). Um estudo subsequente efectuado a 178 pacientes 

avaliáveis que foram escolhidos aleatoriamente para receber 30 minutos versus 60 minutos de 

crioterapia revela que ambos os grupos apresentavam mucosite s de graus semelhantes (73). 

Chegou-se à conclusão de que deve continuar a recomendar-se 30 minutos de crioterapia oral no 

caso de pacientes sujeitos a ciclos intensivos por bólus de quimioterapia à base de 5-FU. Um outro 

estudo referido pelo NCCTG e pela Clínica Mayo confirmou que a crioterapia oral pode reduzir a 

ocorrência de mucosites associadas ao 5-FU (74). A crioterapia para indução da vasoconstrição 

deve ser considerada no caso de pacientes que recebem 5-FU ou melfalano quando os agentes são 

administrados em períodos de infusão curtos. 

 

a.8) Laser 

A eficácia do tratamento por laser em lesões orais e controlo da dor foi estudado, inicialmente, 

a partir de um modelo animal. Um estudo preliminar avaliou a eficácia do tratamento por laser em 

trinta e seis pacientes tratados a diversos tipos de cancro e através de diversos protocolos de 

quimioterapia (75). Dezasseis pacientes foram tratados com laser e 20 outros serviram como grupo 

de controlo. Os resultados revelaram duração reduzida das lesões das mucosas, de uma média de 

19.3 dias no grupo de controlo e de 8.1 dias no grupo de tratamento (75). A eficácia do laser de 

hélio-neon de baixa energia foi estudada através de um ensaio clínico controlado e aleatório 

efectuado junto de 30 pacientes (76). Os resultados mostraram que o laser de baixa energia reduz a 

severidade e duração da mucosite oral nesta população (77). Outro estudo em doentes 

transplantados de medula óssea, obteve a mesma conclusão (prev 2), no entanto, continua a ser 

necessário estudar a eficácia do laser no tratamento das mucosites através de ensaios clínicos 

controlados e aleatórios. 
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a.9) Agentes mistos 

Foi efectuado um estudo fase III sobre a AES-14 sob a sua forma tópica, um novo fármaco 

criado para transportar de L-glutamina até à mucosa oral ulcerada, que contou com 121 pacientes 

em risco de desenvolver mucosite (78). Os pacientes foram escolhidos aleatoriamente para receber 

AES-14 ou placebo e foram tratados desde o primeiro dia de quimioterapia até 2 semanas depois 

da última dose ou recuperação total da mucosite. Os dados obtidos sugerem uma potencial 

redução de 20% de mucosite s moderadas e severas com a AES-14, assim como um aumento de 

10% de mucosite s grau 0.  

 

b) Citoprotectores indirectos 

 

b.1) Factores de crescimento hematopoiéticos 

Os factores de crescimento hematológicos fazem parte do tratamento convencional de pacientes 

que são sujeitos a doses elevadas de quimioterapia, cuja capacidade de reduzir a duração da 

neutropenia associada à quimioterapia foi já amplamente reconhecida. Os efeitos do factor 

estimulador de colónias granulócito-macrófago (GM-CSF), granulócito CSF (G-CSF), factor de 

crescimento epidérmico (EGF) e factor transformador de crescimento (TGF) e citocinas IL-11 no 

desenvolvimento e severidade da mucosite  foram avaliados através da cavidade oral de modelos 

animais, e registaram-se estudos contraditórios (79, 80, 81, 82, 83). 

Produtos na forma de bochecho ou gel com factor de estimulação de colónias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF) factor de crescimento epidérmico (EDF) não têm tido bons resultados. 

Com efeito, na administração sistémica verifica-se um efeito protector da mucosa com redução da 

mucosite, devido à estimulação das células leucocitárias da medula óssea que estão diminuídas, 

principalmente durante a QT e RT e, possivelmente, pela acção destas citocinas na regeneração da 

mucosa oral (84, 85). 
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Existem terapias ainda pouco estudadas devido ao custo das análises mas que mostram 

resultados positivos na redução da frequência da severidade, como a interleucina-11, uma citocina 

pleomórfica, por inibir a apoptose e a expressão de citocinas pró-inflamatórias (86). 

O G-CSF foi testado como tratamento para a mucosite em inúmeros estudos. Num estudo, 55 

pacientes sujeitos a quimioterapia para tratar linfomas não-Hodgkin receberam G-CSF, enquanto 

que 39 foram sujeitos a quimioterapia sem o G-CSF. No caso dos pacientes que não receberam o 

G-CSF, a principal causa do atraso no tratamento foi a neutropenia, enquanto que no caso dos 

pacientes que receberam o G-CSF, a principal causa de atraso foi a mucosite (87). 

O GM-CSF apresentou resultados discordantes em pacientes que recebiam tratamentos 

diversos. Saarilahti et al. (87a) referiram, a propósito de um ensaio clínico controlado e aleatório que 

comparava lavagens de boca com GM-CSF e lavagens com sucralfato, numa população de 40 

pacientes sujeitos a radioterapia pós-operatória, que a mucosite tendia a ser menos severa nos 

pacientes que integravam o grupo tratado com GM-CSF. Contrastando com estes resultados, a 

profilaxia feita através da lavagem da boca com GM-CSF, efectuada num ensaio aleatório a 90 

pacientes, sujeitos a doses elevadas de quimioterapia e transplante autólogo, não parece ter 

reduzido a frequência e duração de mucosite s severas (88). O recurso a factores estimuladores de 

colónias no tratamento de mucosite s requer investigação adicional. 

O TGF-β3 é um inibidor de crescimento das células epiteliais. E em estudos com animais o 

factor de crescimento tumoral beta 3 (TGF-β3) tem-se revelado eficaz Sonis et al. (89), na aplicação 

sob a forma tópica do TGF-β3 resultou numa diminuição da severidade e duração da mucosite  

associada à quimioterapia.         

Spijkervet e Sonis (90) revelaram num estudo efectuado com hamsters sírios que a aplicação tópica 

do TGF-β3 reduziu significativamente a severidade e duração da mucosite ulcerativa provocada 

pelo 5-FU.  



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
54/138

Spielberger et al. (79, 91) mencionam, a propósito de um ensaio clínico com 212 pacientes 

tratados com 60 µg/kg KGF ou placebo, intravenosamente, durante 3 dias antes e depois de um 

regime de condicionamento para TMO, que o grupo KGF apresenta um decréscimo significativo 

da duração média e incidência de mucosite s severas. Contudo, a Human Genome Sciences 

interrompeu recentemente o ensaio clínico fase II.  Este estudo, conduzido junto de 92 pacientes 

com mielomas múltiplos e sujeitos a TMO, mostra que aqueles que foram tratados com uma dose 

superior de Repifermin, 75 µg/kg IV, desenvolveram mucosite de graus II a IV, o que não difere 

muito daqueles tratados com placebo (92). Existe uma preocupação teórica no que respeita ao 

potencial impacto do KGF sobre a génese do tumor. A literatura existente revela-se contraditória 

no que diz respeito aos efeitos do KGF e, por essa razão, os ensaios clínicos sobre o mesmo 

devem incluir uma monitorização cuidada sobre este potencial resultado (93). 

 

b.2) Anti-microbianos 

As abordagens anti-microbianas incluem anti-microbianos sistémicos como antibióticos, anti-

virais (aciclovir, valaciclovir, ganciclovir) e um agente anti-fúngico, o fluconazol. Donnelly et al. 

(94) avaliaram o peso dos indícios sobre o papel da infecção quanto à patofisiologia da mucosite , 

através de uma revisão de 31 ensaios prospectivos aleatórios. Os autores concluíram que não 

existia um padrão evidente do tipo de paciente, tratamento oncológico ou tipo de agente anti-

microbiano usado e a falta de uma avaliação consistente sobre a mucosite.          

A profilaxia através de aciclovir é um tratamento aceite para pacientes de TMO com HSV e 

citomegalovirus-seropositivo. Um ensaio clínico controlado e aleatório concebido para comparar o 

fluconazol e o placebo efectuado com pacientes sujeitos a TMO, demonstrou que o primeiro evita 

infecções fúngicas sistémicas (7% fluconazol vs. 18% placebo) e reduz significativamente a 

incidência de infecções da mucosa oral e da colonização da cavidade orofaríngea por Candida 

Albicans (95). 
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F. Alivio  dos sintomas 

 

a) Cocktails anestésicos 

A utilização de anestésicos tópicos é uma abordagem na terapêutica da dor, utilizada em casos 

de mucosite oral grave. 

Diversos cocktails anestésicos, compostos por agentes como a lidocaína viscosa (Xilocaína) ou 

hidrocloreto de diclonina, foram usados com algum sucesso. A Lidocaina viscosa a 2% alivia 

temporariamente a dor, mas por um curto período de tempo, necessitando assim de aplicações 

muito frequentes, provocando ardor, reflexo de vómito, alteração de paladar, podendo 

eventualmente, agir sobre o sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Em lesões 

localizadas, a benzocaína pode ser uma opção. Contudo estes produtos acabam por não ser bem 

tolerados pelos pacientes, principalmente, pela sensação de anestesia de toda a cavidade oral. 

Anestésicos, como a diclonina podem ser utilizados, e é mais bem tolerada pelos pacientes em 

relação aos anteriores, a cocaína a 1% em bochechos ou sprays, que é utilizada nos USA, mesmo 

com o risco de abuso (96).  

Outros analgésicos e agentes protectores da mucosa usados na gestão da dor incluem a kaolina 

e pectina, difenhidramina, hidrocortisona (Orabase) e Oratect Gel (benzocaína ). O hidrocloreto de 

diclonina 1% foi o que providenciou maior alívio da dor e o hidrocloreto de diclonina, associado à 

lidocaína viscosa e cocaína 1%, o alívio mais prolongado (97).  

É comum, as farmácias dos hospitais prepararem e dispensarem misturas tópicas que contêm 

analgésicos, agentes anti-inflamatórios e protectores e que são usadas como medida de conforto 

oral para pacientes oncológicos sujeitos a tratamento. Uma das fórmulas tópicas recomendadas 

num centro de investigação clínica contém lidocaína viscosa 2% (40 ml); difenhidramina, 12.5 

mg/5 ml (40 ml); e Maalox, 10mg (40 ml) e costuma ser prescrita para ser usada de 3 em 3, ou de 
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4 em 4 horas, conforme as necessidades. Testar estas diversas fórmulas tópicas através de ensaios 

clínicos controlados e aleatórios serviria para promover a prática baseada em evidências no que 

diz respeito a estes tratamentos recomendados (14). 

 

b) Opióides 

A dor na cavidade orofaríngea associada à mucosite  pode ser suficientemente severa para 

interferir com a hidratação e ingestão nutricional e afectar a qualidade de vida dos pacientes. A 

gestão desta dor severa pode ser conseguida através do uso de opióides, muitas vezes em doses 

elevadas, administrados por mecanismos controlados pelo próprio paciente, assim como por via 

oral, transmucosa e parenteral. Um artigo recente refere igualmente o uso bem sucedido de 

opióides tópicos (morfina 0.08% gel, de sabor agradável) no tratamento de mucosite  num 

paciente em estado terminal (98). O citrato de fentanil transmucosa oral (Actiq) foi comparado com 

o sulfato de morfina de acção rápida para tratamento da dor aguda em 134 pacientes oncológicos 

adultos, em ambulatório, através de um ensaio clínico controlado e aleatório (99). Os resultados do 

estudo mostram que o fentanil transmucosa oral é mais eficaz do que o sulfato de morfina de 

acção rápida no tratamento da dor aguda. A morfina, na sua forma tópica, foi avaliada 

relativamente ao efeito sobre a dor provocada pela mucosite em 26 pacientes depois de sujeitos a 

quimioradioterapia à cabeça e pescoço (100). Os pacientes foram escolhidos aleatoriamente para 

receberem uma lavagem com morfina (15 ml 2% solução de morfina) ou uma lavagem mágica 

(partes iguais de lidocaína, difenhidramina e hidróxido de magnésio e alumínio). Os pacientes do 

grupo da morfina apresentaram dor com duração e intensidade significativamente mais reduzidas 

do que os pacientes do outro grupo. A passagem de muitos dos tratamentos oncológicos de 

internamento para ambulatório pressupõe que os pacientes sejam responsáveis por alguns dos 

cuidados e que os prestadores de cuidados se envolvam mais no processo de gestão da dor. 

Swisher et al. (101) descreveram um algoritmo de gestão da dor provocada pela mucosite  para 
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promover a gestão dos sintomas à medida que os pacientes submetidos a TMO passam dos 

cuidados em regime de internamento para regime ambulatório. Uma componente chave deste 

programa bem sucedido foi o relatório feito pelo próprio paciente sobre a sua dor entregue à 

equipa multidisciplinar. 

 

c) Capsaína 

A capsaína, ingrediente activo das malaguetas, reduz temporariamente a dor, induzindo 

também a reepitelização (102), foi usada em diversos síndromes dolorosos e apresenta uma 

potencial eficácia no tratamento de mucosite s associadas ao tratamento oncológico (102). Diversos 

estudos sustentam a eficácia da capsaicina aplicada localmente sob a forma de creme. A 

capsaicina tópica acelera a reepitelização de feridas em porcos miniatura, e isto quer dizer que 

pode resultar igualmente em humanos. A capsaicina foi testada num estudo fase I, com pacientes 

sujeitos a quimio e radioterapia. Foi administrada sob a forma de um rebuçado (rebuçado de 

pimenta de cayena), sobre o qual os pacientes foram instruídos para que dissolvessem na boca sem 

mastigar. Depois de completamente dissolvido, o ardor causado pelo rebuçado desapareceu 

lentamente. Os pacientes classificaram a dor sentida antes e depois de comerem o rebuçado. Foi 

registada uma redução parcial e temporária da dor em 11 pacientes com mucosite (102). 

Em casos de Mucosites com dor severa, os analgésicos por via sistémica são particularmente 

importantes. O recurso a agentes opióides como a codeína, morfina, ou agentes do tipo do 

tramadol, pode ser necessário, mantendo-se o paciente sob um processo de analgesia controlada 

(PAC). 
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1.2.2. Xerostomia 

A xerostomia é a queixa subjectiva de boca seca. Descrita pela primeira vez por Bartley, em 

1868, é uma situação clínica, que também tem sido designada pelos termos oligossialia, assialia e 

mucosite seca (103, 104). Não existem dados epidemiológicos sobre a sua prevalência, mas a sua 

associação com terapêuticas farmacológicas e com certas doenças gerais graves é comum, como a 

quimioterapia de alta dose e as doenças hematológicas malignas. A existência de xerostomia e 

uma baixa contagem de neutrófilos, antes do início do tratamento quimioterápico, está associada 

ao aumento desta frequência da mucosite (35). Por outro lado, tem efeitos muito negativos na 

qualidade de vida dos doentes. A xerostomia é um sintoma de grande importância clínica, devendo 

as suas causas ser objecto de uma avaliação correcta. 

Em alguns casos, o paciente queixa-se de sensação de boca seca, mas a mucosa apresenta-se 

normal, enquanto que noutros casos há completa ausência de saliva. Quando a deficiência de 

saliva é acentuada, pode haver alterações graves na mucosa e o paciente sentir grande desconforto. 

A mucosa apresentar-se-á seca atrófica, algumas vezes inflamada ou, mais frequentemente pálida 

e translúcida. A língua pode mostrar a deficiência pela atrofia das papilas, inflamação, fissuração e 

nos casos graves áreas de desnudação. Os sintomas comuns são sensibilidade, ardência e dor na 

mucosa e na língua. A xerostomia, quando temporária, embora perturbe bastante o paciente, 

raramente produz alterações notáveis na mucosa bucal. A perda da função das glândulas salivares, 

pela radiação, é um fenómeno bem conhecido. A radiação feita geralmente para tratamento de um 

tumor nesta área provoca sem demora uma xerostomia, a qual pode ser das primeiras e principais 

queixas do doente. Este fenómeno, pode ser temporário, durando semanas ou meses. Em alguns 

casos porém, a alteração é permanente, causada pela atrofia das glândulas salivares originadas pela 

radioterapia. A amifustina, como anteriormente referido, terá um papel importante na prevenção. 
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O tratamento da xerostomia, dependerá da causa responsável pelo seu aparecimento. À maioria 

dos doentes, só lhe será oferecido o alívio sintomático (ingestão de muita água, utilização de 

soluções salinas, mastigação de pastilha elástica apropriada e saliva artificial para substituição). 

A xerostomia relatada por pacientes sujeitos a radioterapia na região da cabeça e pescoço constitui 

uma das sequelas principais, dependendo a sua severidade da dosagem e localização da radiação e 

volume de glândulas salivares expostas. A amifostina é um citoprotector dos tecidos normais 

expostos a QT e/ou RT que tem sido amplamente utilizada seja por via endovenosa ou subcutânea, 

minutos antes da administração da terapia anti-tumoral. Vários estudos demonstram a diminuição 

da duração e da severidade da mucosite (105, 106). 

Não houve relatos de xerostomia significativa em pacientes sujeitos apenas a quimioterapia. A 

xerostomia pode ter influência sobre o conforto a nível da cavidade oral, sobre a adaptação das 

próteses, o discurso e a capacidade de deglutição. Muitos dos enzimas encontrados em pacientes 

com xerostomia contribuem para o desenvolvimento de organismos responsáveis pelas cáries, e a 

diminuição da quantidade e qualidade da saliva pode ser bastante prejudicial para os dentes. 

A saliva artificial, que costuma ter por base a carboximetilcelulose, não significou aumento de 

conforto da cavidade oral. Os pacientes usam frequentemente pastilha elástica sem açúcar e 

caramelos duros para conforto e relatam uma melhoria subjectiva. A equipa de profissionais de 

medicina dentária deve encorajar o paciente a desistir ou reduzir o consumo de tabaco e álcool. Os 

regimes de higiene oral podem ajudar a reduzir a colonização e proliferação de patogénios orais 

através do uso de água ou soro fisiológico, da aplicação diária de flúor e da lavagem dos dentes 

pelo menos três vezes ao dia. 

 

 



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
60/138

1.2.3. Manifestações orais da Doença crónica enxerto contra hospedeiro 

Os pacientes oncológicos sujeitos ao transplante alogénico desenvolvem frequentemente 

GVHD, uma condição aloimune que deriva de um ataque imune mediado por células T doadas 

que reconhecem antigénios expressos em tecidos normais. Esta condição ocorre em transplante 

alogénico devido às disparidades existentes em antigénios minor de histocompatibilidade entre o 

doador e o receptor, herdados independentemente dos genes HLA (107). A GVHD aguda costuma 

ocorrer nos primeiros 100 dias após o transplante alogénico, e a cGVHD pode começar 70 dias ou 

até 15 meses depois do transplante alogénico. Mitchell apresenta um resumo abrangente das 

estratégias de tratamento da GVHD.    

Cerca de 80% dos pacientes com cGVHD extensa têm uma espécie de envolvimento oral (108). 

A cGVHD oral é um dos factores que mais contribuem para a morbilidade associada ao 

transplante alogénico. Embora as lesões orais sejam bastante comuns em pacientes com cGVHD 

extensa, os pacientes podem ter a doença limitada a afectar apenas a cavidade oral. A cGVHD oral 

caracteriza-se por atrofia tecidular e eritema, alterações liquenóides (estrias hiperqueratosas, 

manchas, placas e pápulas) e ulcerações pseudomembranosas, que ocorrem geralmente nas 

mucosas bucal e labial e face lateral da língua, e ainda quielite angular e xerostomia. A perda de 

peso e a malnutrição constituem um sério problema para a população com cGVHD e a diminuição 

da capacidade de deglutição do paciente relacionada com a dor orofaríngea pode ser um dos 

factores contribuintes. A infecção oral em pacientes com cGVHD coloca-os em risco de 

desenvolverem infecções sistémicas, as quais são a principal causa de morte nesta população. 
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2. CONTRIBUTO PESSOAL 
 

2.1. Introdução 

Os doentes que são indicados para se submeterem a TMO por si só apresentam algumas alterações 

orais relacionadas com a própria doença. As manifestações orais podem ser a primeira indicação 

de leucemia aguda e as lesões orais podem causar problemas significativos nas fases finais da 

doença. Embora tenham sido feitas tentativas para diferenciar entre as lesões orais nas diversas 

formas de leucemia, nenhum indicador de diagnóstico descrito é geralmente aceite. A primeira 

indicação oral de leucemia aguda pode ser uma gengivite hiperplásica que nas fases iniciais é 

ilusoriamente leve. Hemorragia gengival espontânea ou gengivite aguda persistente são também 

indicadores de leucemia. Nas fases finais da doença pode haver disseminação da ulceração, estas 

úlceras podem ser resistentes ao tratamento. Na LMA encontra-se a presença de gengivite 

hiperplásica, sangramento gengival pela significativa trombocitopenia, na LLA regista-se 

hemorragia gengival espontânea , apresentando ulceração na doença avançada (109). O MM pode 

perdispor o sangramento prolongado, podendo também aparecer nódulos de grandes dimensões 

emergindo do tecido ósseo sem romper a mucosa que os revestem ou simplesmente mobilidade 

dentária, estes sinais podem ser as primeiras manifestações da doença. Na maioria das doenças 

hematológicas, o aspecto radiológico pode simular doença periodontal avançada (110). Quando 

diagnosticada a doença, os doentes são submetidos a quimioterapia. A neutropenia provocada pelo 

tratamento poderá levar ao aparecimento de ulceração oral intensa, assim como episódios de 

infecções. A trombocitopenia, pode revelar-se pelo aparecimento de hemorragias petéquias na 

mucosa oral. Em alguns pacientes as bolhas de sangue formadas na mucosa são resposta a traumas 

muitas vezes ligeiros.  

A terapia oncológica tem como objectivo a morte das células neoplásicas, a acção anti-neoplásica. 

A terapêutica oncológica citotóxica atinge também células normais, principalmente aquelas com 

maior taxa de renovação celular de que é exemplo a mucosa oral. 
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É um grande desafio, melhorar a qualidade de vida do doente oncológico e, em particular, dos 

doentes transplantados. Efectivamente, os tratamentos necessários para tentar eliminar a doença 

são extremamente agressivos do ponto de vista quimioterápico e por essa razão teremos 

infelizmente complicações a vários níveis, inclusivamente as orais.  

O processo de transplatação de medula óssea está associado a uma morbilidade oral 

significativa, pelos efeitos tóxicos do regime de condicionamento. Sendo a toxicidade oral uma 

consequência, que afecta a qualidade de vida do doente, verificando-se em muitos estudos que a 

toxicidade oral (7) varia entre 90% a 100%, existe assim a necessidade de estudar etiologias e 

patologias (111) e analisar esta complicação do tratamento oncológico, de modo a poder evitá-la, ou 

ajudando o doente a ultrapassar esta fase, de uma forma célere. 

Já, em estudo anteriores, se concluiu que a citotoxicidade resultante do regime de 

condicionamento é o facto mais significativo e determinante para o aparecimento da mucosite (112, 

101). 

Com este estudo, queremos contribuir de alguma forma, para que os doentes transplantados 

sejam analisados, de modo particular, para podermos aliviar, o mais possível, a toxicidade oral a 

que são sujeitos após o Transplante de Medula Óssea . 

A análise realizou-se no Instituto de Oncologia do Porto, na Unidade de Transplantes de 

Medula Óssea. 

Os doentes que dão entrada na Unidade de Transplantes de Medula Óssea são doentes com 

hemopatias malignas, neoplasias não hematológicas e doenças hematológicas não malignas.  

Neste estudo, encontraremos as seguintes doenças oncológicas: leucemia mielóide aguda, 

leucemia mielóide crónica, leucemia linfóide aguda, mieloma múltiplo, linfoma de Hodgkin 

,linfoma não Hodgkin, neuroblastomas, carcinoma de células renais. Fora deste grupo de doenças 

oncológicas, incluem-se, neste estudo, doentes com aplasia medular. 
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A grande maioria dos doentes que vão fazer TMO recebe quimioterapia em alta dose para 

destruir a doença maligna residual que se pretende tratar, o que aumenta significativamente a 

probabilidade da toxicidade Oral (6). No caso do doente se submeter a um alotransplante, esse 

tratamento prévio tem também a finalidade de suprimir o sistema imunitário do doente, de modo a 

permitir que o enxerto não seja rejeitado, o que mais agrava a possibilidade do surgimento de 

complicações. Os doentes estão instalados em quartos individuais com ar purificado e ambiente 

protegido. Ao tratamento preparatório do doente dá-se o nome de condicionamento. 

Os esquemas de condicionamento são distintos conforme o tipo de doença e tipo de transplante.  

CONDICIONAMENTO PROTOCOLADO 

CITOTÓXICO DOSE ADMINISTRADA 

200 mg / m2 (dose única) 
Melfalan 

 

BCNU - 300mg / m2 por dia (1 dia) 

Etoposido - 200mg / m2 por dia (4 dias) 

Ara-C - 200mg / m2 por dia (4 dias) 

Melfalan - 140mg / m2 por dia (1 dia) 

BEAM 

 

Fludarabina - 40mg / m2 por dia (5 dias) 

Busulfan - 3,2mg / kg  (4 dias) 

Ciclosporina - 1,5mg / kg / 2xdia (2 dias) 
Busulfan / Fludarabina (MA) 

 

Busulfan - 4mg / kg por dia (4 dias) 

Ciclofosfamida - 60mg / kg por dia (2 dias) Busulfan / Ciclofosfamida 
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Ciclofosfamida - 50mg / kg por dia (4 dias) 

Soro Timocitário - 30mg / kg por dia (3 dias) Ciclofosfamida / Soro Timocitário 

 

Fludarabina – 30mg/m2 por dia (5 dias) 

Busulfan - 3,2mg / kg por dia (3 dias) 

Tiotepa - 5mg / kg / 2xdia (1 dias) 

Alentuzumab - 0,2mg / kg por dia (5 dias) 

Fludarabina / busulfan / Tiotepa 

/Alentuzumab 

 

Fludarabina - 30mg / m2 por dia (5 dias) 

Busulfan - 3,2mg / kg por dia (2 dias) 

Ciclofosfamida - 1,5mg / kg / 2xdia (7 dias) 
Busulfan / Fludarabina (ñMA) 

Micofenolato Mofetl-15mg /kg / 2xdia (1 dias)

Ciclofosfamida - 50mg / kg  por dia (4 dias) 

ATG - 10 mg / kg por dia (3 dias) Ciclofosfamida ATG 

 

Fludarabina - 25mg / m2 por dia (5 dias) 

Ciclofosfamida - 60mg / kg por dia (2 dias) Fludarabina / Ciclofosfamida 

 

Fludarabina - 30mg / m2 por dia (5 dias) 

Melfalan - 1g / m2 por dia (3 dias) Fludarabina / Melfalan / Alent. 

Alentuzumab - 20 mg / kg por dia (5 dias) 

 

Quadro n.º 1 - Os condicionamentos protocolados e utilizados nos doentes em estudo. 
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Existe também medicação imunossupressora e de suporte que é administrada, que tenta manter 

o doente “saudável”de modo a evitar os efeitos secundários da quimioterapia para melhorar o 

estado geral do doente. No quadro n.º 2 especificamos a medicação mais frequentemente utilizada 

e a sua função de suporte.  

MEDICAÇÃO DE SUPORTE 

Medicamento Acção 

Fenitoina Anticonvulsivante 

Tropisetron 

Dexametasona 
Anti-emético 

Metoclopramida  

Clemastina Anti - histamínico 

Morfina Analgésico 

Hidrocortisona Anti-inflamatório 

Sucralfate Protector Gástrico 

Micofenolato  

Ciclosporina 

Metrotexato 

Tacrolimus 

Profilaxia  e tratamento da GVHD 

ciprofloxacina Profilaxia de infecções bacterianas 

Aciclovir Profilaxia de infecções herpéticas 

 

Quadro n.º 2 – A medicação administrada para além do condicionamento 

 

Vários estudos têm demonstrado, a mucosite como sendo a complicação mais importante na 

toxicidade oral, excedendo 90% dos casos de transplante de medula. Durante o regime de 
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condicionamento ocorre xerostomia e após a infusão da medula, a disjunção salivar aparece como 

o ponto de partida para a mucosa começar progressivamente a ulcerar. A dor é, em geral, muito 

importante com necessidade de analgésicos opióides e elevando a resolução deste quadro, ocorre 

quando deixa de existir neutropenia. A infecção da mucosa oral com fungos, bactérias ou vírus é 

comum e pode influenciar na severidade e na duração da mucosite. Espécies de candida e vírus do 

herpes simplex são os patógenos mais comummente isolados em pacientes com mucosite 

prolongada. 

A avaliação frequente da cavidade oral a fim de captar sinais clínicos antes, durante e depois do 

tratamento, além de ser necessária, requer uma abordagem consistente e o recurso a uma luz 

branca de intensidade adequada que permita a visualização de todos os tecidos moles e duros e a 

dentição. Apesar dos cuidados orais/dentários serem providenciados antes do tratamento 

oncológico por profissionais de medicina dentária, a avaliação oral e tratamento de complicações 

orais durante a hospitalização são providenciados, muitas vezes, por assistentes médicos e 

enfermeiros. Essa é a razão pela qual estes profissionais necessitam de conhecimentos básicos 

adequados relativamente à apresentação clínica de complicações orais e potenciais sequelas. 

A educação, acompanhamento e motivação do paciente e sua família são fundamentais para a 

promoção de estratégias preventivas de sucesso. A comunicação entre o dentista, seu assistente, 

oncologista e/ou radioterapeuta, enfermeira/o oncológico e paciente é fundamental para uma 

manutenção bem sucedida da cavidade oral. Os pacientes recebem, muitas vezes, tratamento 

oncológico em regime ambulatório e são responsáveis pela sua própria higiene oral, em casa. Por 

essa razão, necessitam de instruções específicas por escrito quanto ao uso adequado de agentes e 

instrumentos de higiene oral para a remoção diária eficaz da placa, tratamentos prescritos à base 

de fluoreto e observações e sintomas mencionáveis sobre a cavidade oral. 

A análise debruçar-se-á sobre os efeitos da toxicidade oral durante o tempo de internamento. 
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2.2. Objectivos 

Estudar a toxicidade oral nos doentes com Transplante de Medula Óssea, submetidos a um 

protocolo de saúde oral, bem como os factores mais importantes para o seu aparecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
68/138

2.3. Material e Métodos 

A pesquisa envolveu todos os doentes que deram entrada na Unidade de Transplantes de 

Medula Óssea e que se submeteram a um transplante de medula óssea, durante um ano.  

A amostra é formada por um conjunto de 86 doentes para análise. Esta decorreu entre de 

29/4/02 e 29/4/03, e refere-se a todos os doentes transplantados nesse período de tempo. 

Foram calculadas as frequências absolutas e relativas de todas as variáveis. Aplicou-se o teste 

de Qui-quadrado embora o reduzido número de observáveis da amostra. 

Neste ano a percentagem de doentes transplantados do sexo feminino foi de 40,7 % e do sexo 

masculino foi de 59,3 % como o demonstra o gráfico n.º 1.  

Número e sexo dos doentes da amostra 

40,7%

59,3%

Sexo Feminino Sexo Masculino

 

Gráfico n.º 1 – Número e sexo dos doentes da amostra 

 

Observou-se que a maioria dos transplantados foram do sexo masculino, no entanto a diferença 

não é significativa. 

Foram analisados todos os doentes e verificou-se, durante esse ano, uma grande diversidade de 

doenças, de idades e outros factores, sobre que nos debruçaremos posteriormente, que 
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dificultavam o aparecimento de um grupo homogéneo no estudo. Estudámos doentes que tinham 

realizado vários transplantes e outros que foram submetidos ao seu primeiro transplante. Achámos 

por bem separar todos esses doentes, para que a analise fosse mais precisa. Efectivamente, se 

analisamos a toxicidade de um doente pela dose e frequência de quimioterapia, não faria sentido 

que não separássemos doentes submetidos a vários regimes de quimioterapia de alta dose e 

doentes submetidos pela primeira vez. 

Assim sendo, na análise iremos apresentar quadros e gráficos onde iremos distinguir os 67 

doentes com um só transplante, que denominados por doentes A os 19 doentes com mais que um 

transplante, que serão denominados por doentes B, para desse modo ser facilitada a apresentação 

dos dados do estudo. Contudo, serão somente estudados os doentes com um só transplante. 

A pesquisa envolveu 86 doentes com idades compreendidas entre os 1 e os 68 anos. Na amostra 

por décadas, verificamos que três décadas, a 3ª -  (20 – 29 anos), a 5ª - (40 – 49 anos) e a 6ª - (50 – 

59 anos) incluíram o maior número de doentes.(gráfico n.º2) 
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Gráfico n.º 2 – Distribuição dos doentes A por faixas etárias 
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Dos doentes submetidos a mais que um transplante, observamos que a maioria se situa na 6ª 

década (50-59 anos). (gráfico n.º3) 
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Gráfico n.º 3 - Distribuição dos doentes B por faixas etárias 

 

Todos estes indivíduos foram submetidos a um exame clínico da cavidade oral, antes e durante 

o TMO até ter alta da Unidade de Transplante de Medula Óssea. Os resultados foram registados 

em ficha clínica individual. (anexo 1) O exame clínico foi testado e calibrado. 

O objectivo da ficha clínica foi conseguir, de uma forma simplificada, recolher individualmente 

todos os factores que pudessem ser relacionados com a toxicidade oral nos doentes transplantados. 

Dividimo-la em cinco partes para melhor sistematizarmos o estudo: (anexo 1) 

 Identificação do Doente;  

 História Clínica; 
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 Transplante; 

 Toxicidade; 

 Medicação e tratamento. 

 

Neste estudo, recorreu-se às escalas Performance status de ECOG (anexo 2) (113), para avaliar o 

estado geral do doente à entrada na UTM. 

O Guia de Avaliação Oral (Oral Assessment Guide) (1) foi desenvolvido como critério clínico 

conciso para avaliação das alterações verificadas na cavidade oral, associadas a terapias de 

tratamento de cancros de carácter estomatológico e compreende oito categorias de avaliação (voz, 

deglutição, lábios, língua, saliva, membranas da mucosa oral, gengiva e dentes/próteses dentárias). 

Cada uma das categorias está dividida em três estados de classificação:  

1- Normal; 

2 - Alterações ligeiras; 

3 - Claramente comprometido. 

 

Apòs a soma dos estados de todas as categorias classificamos em três níveis: 

1- Mau 

2- Satisfatório 

3- Bom 

 

O Guia foi usado frequentemente para avaliar o efeito de protocolos de saúde oral, para 

comparar métodos que determinam a natureza e prevalência da mucosite/estomatite e para 

descrever a incidência e severidade da mucosite em pacientes sujeitos a TMO. Será esta escala de 

saúde Oral que irá ser utilizada no presente estudo para avaliar o estado geral da boca (114) (anexo 

3). 
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A escala de toxicidade oral segundo critérios CIC –NCIC, será utilizada neste estudo para 

avaliar o grau de mucosite. 

Todos os doentes foram previamente à consulta de estomatologia para efectuarem os 

tratamentos necessários, antes de se submeterem ao transplante de medula óssea.  

Na unidade de TMO todos os doentes foram informados e esclarecidos do estudo que se ia 

realizar e todos aceitaram participar. Para isso tiveram que seguir um protocolo previamente 

definido (anexo 4):  

- Todos os doentes teriam uma escova 15/100, usariam uma pasta fluoretada para gengivas 

sensíveis e fariam bochechos de clorohexidina 0,12, sendo esta a higiene oral efectuada 3 

vezes ao dia (após as refeições) de forma minuciosa. 

- Todos os doentes foram informados da técnica correcta de higiene oral, como deveriam 

fazê-la, e sobre a sua importância para minimizar complicações orais. Mesmo assim, foi-se 

relembrando os cuidados orais a ter, durante e após o internamento, de modo a motivar 

todos os doentes à higiene oral.  

 

Apresentamos no gráfico n.º 4, a amostra em estudo, onde encontramos o número total de 

doentes divididos por sexo, nas primeiras colunas, seguida da triagem realizada entre doentes A e 

doentes B seleccionados por sexos. 

Conseguimos observar um maior número de indivíduos do sexo masculino.  



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
73/138

N.º Total de
Doentes

N.º Doentes com 1
Transplante
(Doentes A)

N.º Doentes com
mais de um
Transplante
(Doentes B)

Sexo Feminino

Sexo Masculino

12

39

51

7

28
35

0

10

20

30

40

50

60

Amostra do estudo

Sexo Feminino Sexo Masculino
 

Gráfico n.º 4 – Amostra do estudo 

 

De seguida, passaremos à análise dos resultados colhidos na pesquisa. 
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2.4. Resultados 

Na análise dos resultados, seguiremos como método, a ordem dos itens da ficha clínica, 

nomeadamente: 

– História Clínica; 

– Transplante; 

– Toxicidade. 

 

2.4.1. História Clínica 

Este item será a base de estudo para o transplante e para a toxicidade. 

 

2.4.1.1. Doença Oncológica 

A doença oncológica que cada um dos doentes apresenta irá determinar o tratamento e, por 

isso, um regime de condicionamento mais ou menos agressivo. No Gráfico n.º 5 e 6 apresentamos 

as doenças oncológicas encontradas na amostra. Foram encontradas as seguintes doenças: 

 - Leucemia Mielóide Aguda (LMA); 

 - Leucemia Mielóide Crónica (LMC); 

 - Leucemia Linfocítica Aguda (LLA); 

 - Leucemia Linfocítica Crónica (LLC); 

 - Mieloma Múltiplo (MM); 

 - Linfoma Hodgkin (LH); 

 - Linfoma não Hodgkin (LNH); 

 - Neuroblastoma (Neurob.); 

 - Carcinoma de Células Renais (CCR); 

 - Tumor de Wilms (T. Wilms); 

 - Aplasia Medular (Aplasia M.). 
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Doença oncológica em doentes A
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Gráfico n.º 5 – Doença oncológica em doentes A 

 

Observa-se no gráfico n.º 5 que existem duas doenças mais frequentes, o mieloma múltiplo 

(23,88%) e a leucemia mielóide aguda (22,38%). Verifica-se ainda uma ligeira predominância do 

sexo masculino no mieloma múltiplo (1). 

No gráfico n.º 6, embora a amostra seja mais reduzida, voltamos a encontrar maior frequência 

das doenças mieloma múltiplo e a leucemia mielóide aguda. 
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Doença oncológica em doentes B
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Gráfico n.º 6 – Doença oncológica em doentes B 

 

2.4.1.2. Estado Geral 

Aquando da entrada do doente na U.T.M. é importante avaliar o seu estado geral, em relação à 

doença de base, pois essa determinará a tolerância à quimioterapia.  
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Performance score- ECOG em doentes A
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Gráfico n.º 7 – Performance score- ECOG em doentes A 

No gráfico n.º 7 observamos que 62,69% dos doentes se encontram em grau 1, o que revela que a 

maioria dos doentes apresenta um nível funcional razoável e 29.85% estão em grau 2 e poucos se 

encontram em estados avançados. 

Performance score- ECOG em doentes B
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Gráfico n.º 8 - Performance score- ECOG em doentes B 
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No gráfico n.º 8, embora a amostra seja muito pequena, verificamos que o grau de capacidade 

destes doentes é mais avançado. 

 

2.4.1.3. Estado Oral 

O estado oral, antes do tratamento, é importante para nos dar a indicação sobre se o doente terá 

melhor ou pior prognóstico relativamente às complicações orais, visto que o estado oral, como 

anteriormente referido, é determinante no aparecimento dos efeito secundários da quimioterapia.  
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Gráfico n.º 9 - Estado oral em doentes A 

No gráfico n.º 9 verifica-se no nível 1 a existência de 5,97% dos doentes A, no nível 2 - 52,24% 

e no nível 3 - 41,79%.  
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Gráfico n.º 10 – Estado oral em doentes B 

 

No gráfico n.º10 verifica-se no nível 1 a existência de 10,53% dos doentes B, no nível 2 - 

73,68% e no nível 3 - 15,79%.  

1 2 3
Aplasia M 0 0 1 1
Aplasia M. 0 1 0 1
Carc. C. R. 0 1 0 1
DH 0 1 1 2
LH 0 5 3 8
LLA 0 2 2 4
LLC 0 2 0 2
LMA 3 6 6 15
LMC 0 1 5 6
LñH 0 4 4 8
MM 1 11 4 16
Neuroblastoma 0 0 2 2
T. Wilms 0 1 0 1
Total 4 35 28 67

Patologia
Nível de Saúde Oral

Total

 

Quadro n.º 3 – Teste de Qui-quadrado associando patologias e níveis de saúde oral  
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No teste de Qui-quadrado, quando comparamos as diversas patologias com os níveis de saúde 

oral não observamos associações significativas ( p2 = 0.574 ) 

 

2.4.1.4. Químio e Radioterapia pré-transplante   

Todos os doentes em estudo tinham realizado quimioterapia pré-transplante. Quanto à 

radioterapia tivemos o resultado oposto, nenhum dos doentes tinha realizado radioterapia (cabeça 

e pescoço) nem radioterapia total.  

 

2.4.2. Transplante 

 

2.4.2.1. Número de Transplantes 

O número de transplantes realizados, como já foi referido em material e métodos, (gráfico n.º 

4), irá servir como ponto de partida para a análise dos resultados. Concluímos desse gráfico, que 

dos 86 doentes transplantados, 67 realizaram um só transplante (doentes A), e 19 já se tinham 

submetido a mais que um transplante (doentes B). 

 

2.4.2.2. Tipo de Transplante 

O tipo de transplante realizado no doente é um importante factor no aparecimento de 

complicações orais, como a GVHD (115), que neste estudo não será abordada. A opção do regime 

de condicionamento dependerá do tipo de transplante. 
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Gráfico n.º 11 – Tipo de transplante em doentes A e B 

 

No gráfico n.º 11, encontraremos a triagem dividida em alotransplante mieloablativo e não 

mieloablativo e autotransplante, sendo que este último, tem um ligeiro predomínio relativamente 

aos outros. Contudo, ao analisar o gráfico, observa-se que o número de alotransplantes é superior 

ao número de autotransplantes, sejam eles doentes A ou B. Também poderemos verificar que os 

transplantes com regime de alta dose, correspondem a 74,6% dos doentes A e a 57,89 dos doentes 

B. 

 

2.4.2.3. Regime de Condicionamento 

É no regime de condicionamento que encontraremos, certamente, as causas para a toxicidade 

oral.  
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Gráfico n.º 12 – Regime de condicionamento em doentes A 

 

No gráfico n.º 12 separaram-se o condicionamento em regime de alta dose mieloablativo (doentes 

A) e em regime de intensidade reduzida (doentes B).  
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Gráfico n.º 13 – Regime de condicionamento em doentes B 

A título informativo, no gráfico 13, demonstra-se o regime de condicionamento adoptado para 

os doentes com mais que um transplante, e verificamos que alguns doentes não fizeram 

condicionamento e não existe qualquer diferença no número de doentes que se submeteram a 

regime de alta dose e de intensidade reduzida. 
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No regime de condicionamento dos doentes A, encontramos diversos regimes de alta dose e de 

intensidade reduzida.  

Condicionamento de alta dose nos doentes A
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Gráfico n.º 14 – Condicionamento de alta dose nos doentes A 

 

O gráfico n.º 14 mostra-nos o tipo de regime de alta dose administrada nos doentes A. 

Verificamos pela predominância das doenças oncológicas, que existem quatro regimes de 

condicionamento mais frequentes: 

 Melf 200 – 28%; 

 BEAM – 24%; 

 Flubu 16 – 20%; 

 Bu 16 Cy2 – 18%. 

Serão estes os condicionamentos utilizados para análise da toxicidade oral, por apresentarem um 

maior número de doentes. 
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Gráfico n.º 15 – Condicionamento de intensidade reduzida nos doentes A 

 

No regime de intensidade reduzida, a amostra não é significativa, tendo sido encontrado apenas 

um regime de condicionamento com maior número de doentes que corresponde a 64,7% que 

realizaram alotrasplante não mieloablativo (Gráfico n.º15).  
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Gráfico n.º 16 – Condicionamento predominante de alta dose nos doentes A 

 

O gráfico n.º 16, apresenta os regimes de condicionamento de alta dose mais frequentes e 

distribuídos por sexo. Observa-se um ligeiro predomínio do sexo masculino, nos regimes de 

condicionamento melfalan 200 e BEAM. 

 



Dissertação de Mestrado em Oncologia 
 
 

 
87/138

Condicionamento predominante de intensidade reduzida nos doentes A

5

6

0

2

4

6

8

10

12

14

FluBu 8

Sexo Feminino Sexo Masculino
 

Gráfico n.º 17 – Condicionamento predominante de intensidade reduzida nos doentes A 

Observamos no gráfico 17, o regime de condicionamento de intensidade reduzida distribuído 

por sexo. Não se verifica qualquer predominância. 

Estatisticamente, a amostra não é significativa, pelo que seria necessário prolongar o estudo por 

mais anos, para obtermos uma amostra com peso estatístico. Contudo, dentro da amostra colhida 

analisaremos os resultados. 

O desenvolvimento deste estudo irá basear-se em cinco regimes de condicionamento, quatro de 

alta dose (gráfico n.º 16), e um de intensidade reduzida (gráfico n.º 17). 
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2.4.3. Toxicidade  

 

Para a apresentação dos resultados da toxicidade, elaborou-se um quadro genérico (quadro n.º 

4), com todos os doentes observados onde se encontram reunidos os principais elementos e 

resultados obtidos do estudo. Este quadro diferencia os doentes B, que se encontram à cor 

encarnada. 
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Quadro n.º 4 – Análise da toxicidade – quadro geral 
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2.4.3.1. Xerostomia 

A xerostomia é um factor iniciador para a inflamação gengival e por consequência para a 

mucosite. De acordo com o quadro n.º 4, podemos observar que 72 doentes da amostra em estudo, 

que representa 83,72%, referiam a sensação de boca seca - xerostomia. Se classificarmos a 

xerostomia como moderada e acentuada, verificamos que 45 doentes (62,5% da amostra), 

relatavam ser moderada e 27 doentes (37,5% da amostra) diziam ser acentuada.  
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Gráfico n.º 18 – Xerostomia em doentes A e B 

 

No gráfico n.º 18 confirmamos a enorme queixa que representa a xerostomia, e dividimo-la em 

doentes A e B e respectivos sexos. Concluímos que 82,91% dos doentes tiveram xerostomia e que 

31,40% da amostra são do sexo feminino e que 52,33% são do sexo masculino. 

O que verificamos no quadro geral (quadro n.º4) em relação à xerostomia, é que todos os 

doentes que têm mucosite começam por ter xerostomia. Todos os doentes que têm xerostomia 

acentuada apresentam mucosite graus III e IV sendo mais frequente o grau IV. A xerostomia 
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acentuada está associada neste estudo aos graus III e IV de mucosite, no entanto, o inverso não se 

verifica. 

 

2.4.3.2. Mucosite 

Existem três factores que não iremos analisar, mas que são determinantes para a avaliação da 

mucosite oral e que são os seguintes: 

 Toxicidade gastrointestinal (indica-nos se a mucosite se prolonga para além da boca); 

 Opiáceos (geralmente indicam-nos a presença de dor na alimentação, pela existência de 

mucosite); 

 Alimentação parentérica (indica-nos a impossibilidade de se alimentar, pela existência de 

mucosite). 

Existem outras razões, para se tratar um doente com opiáceos e para o doente se alimentar por 

via parenteral, mas neste estudo quase a totalidade dos doentes coencidiram com a presença de 

mucosite. 

Sobre estes factores poderemos observar (quadro nº4) que 15 dos 86 doentes apresentaram 

toxicidade gastro intestinal grave, em que 8 deles são doentes A e 7 são doentes B. Foram 

administrados opiáceos a 50 doentes dos quais 41 são doentes A e 9 doentes B. Fizeram 

alimentação parentérica, 34 doentes, dos quais 25 eram doentes A e 9 doentes B. 

Para melhor compreensão, apresentamos posteriormente em quadros individuais, dos regimes 

de condicionamento mais frequentes dos doentes A. 

A) Análise Geral 

 Com base em cada quadro geral, ilustramos em gráficos, o grau de Mucosite oral, em função 

no número e sexo dos doentes, bem como, a percentagem do número de doentes classificados 

no grau 0, entre o grau I e II (grau baixo) e grau III e IV (elevado grau). 
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Gráfico n.º 19 – Grau de mucosite em doentes A e B 

 

 

No Quadro n.º 4, observa-se que dos 86 doentes da amostra, 57 apresentavam mucosite 

(66,28%) e desses, 50 tiveram grau III e IV, o que representa 58,14% dos transplantados de 

medula óssea. Contudo, e analisando o gráfico n.º 19, se seleccionarmos os doentes com um só 

transplante, encontraremos 40 com mucosite de grau III e IV, o que representa 59,7% do número 

total de doentes A. 

Relativamente aos doentes B, verificamos que 57,89% apresentavam mucosite, dos quais 90,90% 

eram de grau III e IV. 
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Gráfico n.º 20 – Grau de mucosite em doentes A 

 

Analisando o gráfico n.º 20, verificamos que no sexo feminino, existem 24 doentes A com 

mucosite (35,82%) e no sexo masculino 22 doentes A apresentavam mucosite (32,84%). Contudo, 

verificamos que no sexo feminino, 72,41% das doentes com mucosite tiveram grau III e IV, 

enquanto que no sexo masculino, apenas 48,71% apresentavam mucosite de grau III e IV. 

De um modo geral 68,65% dos doentes A têm mucosite mas desses 86,96% tiveram mucosite 

grau III e IV. 
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Gráfico n.º 21 – Grau de mucosite em doentes B 

 

Analisando o gráfico n.º 21, verificamos que 11 dos 19 doentes B têm mucosite (57,89%). 

Estes dados não são relevantes pelo facto da amostra ser reduzida. 

A análise de Qui-quadrado será realizada somente em doentes A. 

I II III IV
1 2 0 1 1 0 4
2 9 1 2 10 13 35
3 10 1 1 9 7 28

Total 21 2 4 20 20 67

TotalNível de Saúde 
Oral

Ausência 
Mucosite

Mucosite

 

Quadro nº 5 – Teste de Qui –quadrado com  a associação de níveis de saúde oral e grau de 

mucosite. 
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No teste de Qui-quadrado quando comparamos os níveis de saúde oral com o grau de mucosite 

diagnosticada após transplante não observamos associação significativa ( p2= 0,652 ). 

 

I II III IV
Aplasia 2 0 0 0 0 2
Carc. C. 1 0 0 0 0 1

DH 2 0 0 0 0 2
LH 1 0 1 2 4 8
LLA 0 0 0 4 0 4
LLC 2 0 0 0 0 2
LMA 5 1 2 3 4 15
LMC 1 0 0 4 1 6
LñH 2 1 0 1 4 8
MM 5 0 1 6 4 16

Neurobla 0 0 0 0 2 2
T. Wilms 0 0 0 0 1 1

Total 21 2 4 20 20 67

Patologia TotalMucositeAusência 
Mucosite

 

Quadro nº 6 – Teste de Qui-quadrado com a associação das patologias com os graus de 

mucosite. 

 

No teste de Qui-quadrado quando comparamos as patologias e os graus de mucosite não se 

verificamos associação significativa (p= 0,347). 
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I II III IV
Beam 1 0 1 3 7 12
bu 16 - Cy2 0 0 0 8 1 9
Bu16melfmib 0 0 0 0 2 2
Bumelf 0 0 0 0 1 1
Cyatg 1 0 0 0 0 1
Flubu 16 3 1 2 3 1 10
Flubu 8 7 1 0 0 3 11
FlubuteotepaAlent 1 0 0 0 0 1
Flucy 4 0 0 1 0 5
Flumelfalento 0 0 0 0 1 1
Melf 200 4 0 1 5 4 14
Total 21 2 4 20 20 67

TotalCondicionamento
Ausência 
Mucosite

Mucosite

 

Quadro nº 7 – Teste de Qui-quadrado com a associação dos regimes de condicionamento e 

os graus de mucosite. 

 

Mas quando relacionamos o regime de condicionamento com o grau de mucosite observamos uma 

significativa associação (p= 0,042).         
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B) Analise especifica dos regimes de condicionamento.  

Por haver associação entre o grau de mucosite e o regime de condicionamento, agrupamos os 

regimes mais frequentes. 

 

A. Condicionamento Melfalan 200 

Xerostomia Mucosite T.Gastro
2 46 M MM Melf 200 M II
17 56 M MM Melf 200 M III 1 1
26 48 M MM Melf 200 M III 1
33 66 F MM Melf 200 A IV 1 1
42 64 M MM Melf 200 M II 1
43 63 M MM Melf 200 A IV 1 1 1
58 67 M MM Melf 200 M III 1
59 52 F MM Melf 200 M I
64 41 F MM Melf 200 M III 1
67 53 M MM Melf 200 A III 1
69 50 M MM Melf 200
71 66 M MM Melf 200
73 66 F MM Melf 200 A IV 1 1
76 48 M MM Melf 200 M

MetotrexatoA. ParentéricaIdade Toxicidade OpiáciosSexo Doença CondicionamentoN.º Doente

 

Quadro n.º 8 - Toxicidade do regime de condicionamento – Melfalan 200 
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Gráfico n.º 22 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Melf 
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Gráfico n.º 23 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Melf (%) 

 

No quadro n.º 8, observamos que 11 dos 14 doentes com mieloma múltiplo apresentavam 

mucosite, o que corresponde a 78,57%, dos quais 72,73% eram de grau III e IV. 

A xerostomia é mencionada por 12 dos 14 doentes, em que a maioria referia ser moderada 

(66,67%), e 33,33% a considerada acentuada. 

Observando o gráfico n.º 22, verificamos uma equidade na distribuição dos doentes pelos 

diferentes graus de toxicidade. No entanto, o grau III, é o que maior número de doentes apresenta. 

A percentagem do número de doentes classificados entre o grau III e IV (elevado grau) – 57,14%, 

é ligeiramente superior à de baixo grau – 21,43%, como se pode verificar no gráfico n.º 23. 
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B. Condicionamento BEAM 

 

Xerostomia Mucosite T.Gastro
19 24 F LH BEAM M III 1
30 17 F LH BEAM M IV 1 1
31 58 M LñH BEAM M
32 28 M LH BEAM A IV 1 1 1
35 14 M LH BEAM A III 1
39 11 F LH BEAM M II 1
57 55 F LñH BEAM A IV 1 1
65 35 F LñH BEAM M III 1 1
68 35 M LH BEAM A IV 1 1 1
78 30 F LñH BEAM A IV 1 1 1
79 59 M LñH BEAM A IV 1 1
80 27 M LñH BEAM A IV 1 1 1

N.º Doente Idade Sexo Doença Condicionamento Toxicidade Opiácios A. Parentérica Metotrexato

 

Quadro n.º 9 - Toxicidade do regime de condicionamento – BEAM 
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Gráfico n.º 24 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento BEAM 
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Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento BEAM (%)
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Gráfico n.º 25 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento BEAM (%) 

 

No quadro n.º 9, observamos que 11 dos 12 doentes com linfoma Hodgkin e não Hodgkin, que 

fizeram o regime de condicionamento BEAM, apresentavam mucosite, o que corresponde a 

91,67%, dos quais 83,33 % eram de grau III e IV. 

A xerostomia é de tal forma geral, que 7 dos doentes referiam “boca muito seca que cola” o que 

corresponde a xerostomia acentuada, enquanto que 5 doentes revelavam xerostomia moderada. 

Observando o gráfico n.º 24, verificamos um acentuado número de doentes nos dois últimos 

graus, contudo, no grau IV estão representados 7 dos 12 doentes analisados (58,33%). 

A percentagem do número de doentes classificados entre o grau III e IV (elevado grau) – 

83,33%, é fracamente superior ao de baixo grau – 8,33%, como se pode verificar no gráfico n.º 25. 
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C. Condicionamento Flubu 16 

 

Xerostomia Mucosite T.Gastro
3 54 M LMA Flubu 16 M
7 42 F LMC Flubu 16 M III 1
14 50 F LMA Flubu 16 M II 1
40 31 M LMC Flubu 16 M III 1 1
44 6 M LMA Flubu 16 M II 1 1
46 55 F LMA Flubu 16 M
49 33 F LMA Flubu 16 M
52 20 M LMA Flubu 16 M III 1
62 48 F LMC Flubu 16 A IV 1 1 1
75 26 M LMA Flubu 16 M I 1

N.º Doente Idade Sexo Doença Condicionamento Toxicidade Opiácios A. Parentérica Metotrexato

 

Quadro n.º 10 – Toxicidade do regime de condicionamento – Flubu 16 
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Gráfico n.º 26 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 16 
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Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 16 (%)
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Gráfico n.º 27 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 16 (%) 

 

No quadro n.º 10, observamos que 7 dos 10 doentes com regime de condicionamento flubu 16 

apresentavam mucosite, que corresponde a 70%, dos quais 57,14 % eram de grau III e IV. 

Dos quatro doentes que apresentavam grau III e IV, três deles sofrem de leucemia mielóide 

crónica. 

A xerostomia era geral, mas só um doente referiu a sensação de boca seca acentuada.  

Observando o gráfico n.º 26, verificamos que os doentes se distribuem por todos os graus.  

A percentagem do número de doentes classificados entre o grau III e IV (elevado grau) – 40%, 

é superior à de baixo grau – 30%, como se pode verificar no gráfico n.º 27. 
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D. Condicionamento Bu 16 Cy 2 

 

Xerostomia Mucosite T.Gastro
15 43 F LMA bu 16 - Cy2 A III 1
21 43 M LLA bu 16 - Cy2 M III 1 1
24 43 F LMC bu 16 - Cy2 M III 1
28 1 F LLA bu 16 - Cy2 M III 1 1 1
54 39 M LMA bu 16 - Cy2 A IV 1 1 1 1
56 18 F LLA bu 16 - Cy2 M III 1 1
77 29 M LLA bu 16 - Cy2 M III 1 1
82 42 M LMC bu 16 - Cy2 M III 1
85 19 F LMA bu 16 - Cy2 M III 1

N.º Doente Idade Sexo Doença MetotrexatoCondicionamento Toxicidade Opiácios A. Parentérica

 

Quadro n.º 11 - Toxicidade do regime de condicionamento – Bu 16 Cy2 
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Gráfico n.º 28 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Bu 16 Cy2 
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Gráfico n.º 29 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Bu 16 Cy2 (%) 

 

No quadro n.º 11, observamos que 9 doentes, ou seja, a totalidade dos doentes que realizaram o 

regime de condicionamento Bu 16 Cy 2, apresentavam mucosite. Contudo, somente um doente 

teve mucosite de grau IV (11,11%). 

A xerostomia é geral e somente dois doentes referem xerostomia acentuada (22,22%).  

Observando o gráfico n.º 28, verificamos que o número de doentes com mucosite oral de grau 

III é de 8 (88,88%) e inclui todas as doentes do sexo feminino e 3 doentes do sexo masculino, não 

existindo doentes com graus de mucosite inferior a grau II, inclusivé.  

A percentagem do número de doentes classificados entre o grau III e IV (elevado grau) é de 

100%, como se pode verificar no gráfico n.º 29. 
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E. Condicionamento Flubu 8 

 

Xerostomia Mucosite T.Gastro
1 58 M LMC Flubu 8 M
13 65 M LMA Flubu 8
22 34 F LH Flubu 8
23 17 F LH Flubu 8 M IV 1 1
37 42 F LñH Flubu 8 M I
41 56 F LMA Flubu 8 M IV 1 1
48 29 F LMA Flubu 8 A IV 1 1
60 50 M LLC Flubu 8
66 47 M MM Flubu 8
74 31 M LLC Flubu 8
86 40 M LñH Flubu 8 M 1

Condicionamento OpiáciosN.º Doente Idade Sexo Doença MetotrexatoA. ParentéricaToxicidade

 

Quadro n.º 12 - Toxicidade do regime de condicionamento – Flubu 8 

 

1

6

1
0

00 00

3

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Grau 0 Grau I Grau II Grau III Grau IV

Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 8

Sexo Feminino Sexo Masculino
 

Gráfico n.º 30 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 8 
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Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 8 (%)
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Gráfico n.º 31 – Grau de mucosite oral em doentes com condicionamento Flubu 8 (%) 

 

No quadro n.º 12, observamos que 4 dos 11 doentes que realizaram o regime de 

condicionamento flubu 8, apresentavam mucosite, o que corresponde a 36,36%, e em 63,64% não 

foram observados indícios de mucosite oral.  

A xerostomia é referida por 6 doentes. Destes, somente 2 não tiveram mucosite.  

Observando o gráfico n.º 30, verificamos uma disparidade na distribuição dos doentes, por se 

concentrarem nos extremos do gráfico, 7 dos doentes não apresentam mucosite e 3 têm mucosite 

de grau IV. 

Poderemos salientar que os doentes do sexo feminino se encontravam com mucosites de grau 

mais elevado do que os do sexo masculino. 

Efectivamente 63,64% dos doentes não apresentam mucosite e 27,27% dos doentes têm graus 

III e IV, restando um único doente com mucosite de grau I (9,09%), como se pode verificar no 

gráfico n.º 31. 
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2.4.4. Discussão 

A transplantação de medula óssea é frequentemente o último recurso para a cura de doenças 

hematológicas. 

Nos 67 transplantes foram realizados em maior número nas faixas etárias, dos 20 aos 29, dos 40 

aos 49 e a dos 50 aos 59, mas a mais prevalente foi a dos 50 aos 59 (22,39 %). Este resultado 

poderá ser devido ao facto de um número significativo de doentes serem portadores de mieloma 

múltiplo e linfoma Hodgkin, cuja frequência é elevada nestas idades. 

A toxicidade oral é um problema de etiologia multifactorial. Os benefícios da investigação 

incluem a aplicação prática dos resultados apurados a nível dos cuidados prestados 

individualmente a cada paciente. Segundo Peterson e Sonis (116), dois princípios subjacentes à 

investigação no campo da toxidade oral são que a etiologia, progressão e resolução da mucosite 

oral têm uma natureza multifactorial e que o modelo humano é o mais adequado para a pesquisa. 

Apesar de termos realizado e cumprido um protocolo, com consulta estomatológica pré-

transplante, ensinando e motivando os doentes para a higiene oral, utilizando todos os meios para 

concretização do protocolo, encontrámos elevado número de doentes com toxicidade (57 doentes - 

66,28%) 

A maioria dos doentes classifica-se no nível 2, da escala de avaliação oral (114), por revelar 

algumas alterações, nomeadamente a nível de voz, deglutição, lábios, língua, saliva, membranas 

da mucosa oral, gengiva, dentes e próteses. A doença (o MM, a LMA e a LLA) por si só leva o 

doente a ter sinais orais, bem como a quimioterapia realizada após o diagnostico fragiliza os 

tecidos orais. No entanto a associação das patologias com os níveis de saúde oral não foi 

significativo (p= 0,574). 

Apesar da doença e da toxicidade da quimioterapia anterior à realização do TMO não 

observamos associaçãos entre os níveis de saúde oral e os graus de mucosite ( p= 0,652) isto 
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provávelmente porque os casos de saúde oral debilitada foram corrigidos na consulta  

estomatológica pré-transplantação. 

Efectivamente, verifica-se maior probabilidade de mucosite, não só pela já sequente fragilidade 

do organismo, mas também por fazerem regimes de elevada dose, e por isso altamente nocivos 

para todo o sistema estomatológico, principalmente, para as mucosas. 

A xerostomia é um factor iniciador da mucosite oral, efeito por vezes da doença e normalmente 

acentuado com o regime de condicionamento. Neste estudo verificamos que a xerostomia está 

presente em 83,72% dos doentes, e que a xerostomia acentuada está associada à mucosite de grau 

III e IV, mas o contrário já não se verifica. 

A maioria dos doentes (74,6%) faz um regime de condicionamento mieloablativo (alta dose). 

Neste regime atinge a neutropenia durante algum tempo, até haver arranque da medula. É nesse 

momento que a mucosite oral pode surgir (2ª e 3ª semana). 

De todos os regimes de condicionamento usados, somente cinco deles possuem o número 

suficiente de doentes para se conseguir verificar alguma tendência da toxicidade. 

Os agentes citotóxicos mais frequentemente associados à toxicidade oral (ex: 5- fluororacilo, 

bleomicina e doxorobina) (22, 26) não são utilizados nos regimes de condicionamento para TMO. 

Pelo contrário os agentes que são habitualmente utilizados não revelam um predomínio da 

toxicidade oral mas, em associação e em alta dose, são bastante agressivos para as mucosas.  

Com o regime de condicionamento “melfalan 200” observámos uma percentagem de 78,57% 

com mucosite, sendo 72,73% mucosite de grau III e IV. Maiolino et al. (117) observaram, com o 

mesmo regime de condicionamento, 100% de mucosite.   

No regime de condicionamento BEAM, registámos onze dos doze doentes (91,67%) com 

mucosite e a percentagem de mucosite de grau III e IV foi de 83,33%. Mills (118) ao administrar o 

mesmo regime em doentes com linfomas de Hodgkin obteve-se doze doentes com mucosite grau 

III e IV dos treze a que tinham administrado o regime BEAM.  
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O condicionamento “bu16 cy2” revelou no nosso estudo um comportamento muito agressivo o 

que corrobora com dois estudos (114, 120) em que um deles é feito somente em crianças e obtem 

100% de toxicidade oral. Registámos, também 100% de mucosite e de grau III e IV, mas a nossa 

amostra é mais diversificada a nível de idades, muito embora predomine a faixa etária situada 

entre 40 e 49 anos. Este regime foi utilizado apenas em transplantação alogénica, pelo que a 

maioria dos doentes recebeu metotrexato como profilaxia de GVHD. O metotrexado, que é um 

anti-metabolito com provada toxicidade oral, encontra-se associado a este condicionamento que 

aumenta certamente a probabilidade de aparecimento da mucosite (16).  

De todos os regimes de condicionamento de alta dose analisados, o regime “flubu16” é o que se 

revela menos agressivo para a mucosa oral, mas não deixa de ter 70% dos doentes com mucosite e 

57,14% revelaram mucosite de grau III e IV. 

O único regime de intensidade reduzida – flubu 8 revelou-se como esperávamos, menos 

agressivo para as mucosas, pois 63,64% dos doentes não tiveram mucosite.  

De todos os condicionamentos analisados, os regimes BEAM e o Bu16 Cy2 são os mais tóxicos 

para a mucosa oral.  

Nos doentes que fazem regime de condicionamento mieloablativo, a mucosite oral é uma causa 

significativa pela morbilidade e sofrimento dos doentes (121). Os opiáceos são o tratamento de 

eleição (122, 123) para poder dar algum conforto ao doente. A alimentação parentérica, assim como 

os opiáceos, são de extrema importância para minimizar as consequências do condicionamento e 

ajudar à recuperação do doente da mucosite (124, 125).  

Apesar de haver inúmeras recomendações para a prevenção e tratamento das complicações 

orais e respectivas sequelas, persiste a necessidade de avaliar estas intervenções através de ensaios 

clínicos controlados e aleatórios. Por isso, continuam a criar-se protocolos de tratamento 

oncológico para analisar o efeito de tratamentos com doses intensivas sobre os resultados clínicos 

e taxas de sobrevivência. 
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Dos procedimentos que existem actualmente na prevenção e no tratamento da mucosite oral, 

poucos são aqueles que geram consenso, na maior parte dos especialistas. 

Não existe um tratamento milagroso da mucosite oral, mas sim, um conjunto de medidas que 

incluem o acompanhamento, a monitorização do paciente, promoção da saúde oral com utilização 

de flúor em elevadas concentrações, eliminação de focos infecciosos, utilização de escudos 

protectores durante a RT, crioterapia, utilização de anti-microbianos, anestésicos locais, 

analgésicos, entre outros. Não nos podemos esquecer que cada paciente é um caso, sendo 

necessário adaptar medidas terapêuticas a cada doente. 

Novas abordagens, como os factores de crescimento (palifermin) (91), as interleucinas, as 

vitaminas, a utilização de laser de baixa energia, serão possivelmente o futuro para o alívio das 

complicações orais nos doentes transplantados de medula óssea. 

Os resultados encorajadores obtidos com palifermin na prevenção da mucosite oral abriram 

novas perspectivas neste domínio. Efectivamente, existe a necessidade de que a investigação 

clínica se dedique a testar abordagens de prevenção e tratamento inovadoras e a implementar as 

descobertas através de práticas baseadas em evidências. Porém, o facto de muitos dos estudos 

existentes não serem representativos, nem controlados, ou randomizados que leva a grande 

dificuldade na interpretação dos resultados obtidos. 
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2.4.5. Conclusão 

Nos doentes que realizam TMO, as complicações orais continuam a ser frequentes, traduzindo-

se em morbilidade. Consideramos de importância crucial a elaboração de protocolos de prevenção, 

no âmbito de saúde oral, apesar de neste estudo não se ter observado particular associação entre o 

estado de saúde oral inicial e o grau de mucosite, este facto pode dever-se ao protocolo realizado 

com consulta estomatológica pré-internamento, sendo corrigidos os casos de saúde oral debilitada. 

É por isso fundamental a consulta estomatológica pré-internamento no serviço de TMO, a 

motivação do doente para a saúde oral e o acompanhamento antes, durante e após do TMO. 

Neste estudo, embora a amostra tenha sido de reduzida dimensão e heterogenia, os resultados 

sugerem que a toxicidade oral nos doentes submetidos a transplante de medula têm uma forte 

relação com os regimes de condicionamento (p=0,042). 

Os doentes que fizeram o regime de BEAM e o Bu16 Cy2 foram os mais afectados com 

mucosite, observando-se neste último, elevada toxicidade (mucosite grau III e IV) em 100% dos 

casos, estando associado o metratrexato em cinco dos nove casos da amostra.  

Será necessário descobrir citotóxicos cada vez mais específicos para as células malignas, 

evitando assim a toxicidade das restantes células do organismo, bem como trabalhar numa nova 

classificação de saúde oral que permita melhor descriminar os doentes de risco. 

A prevenção continua a ser a chave para minimizarmos as sequelas orais do tratamento 

oncológico. 
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4. ANEXOS 
 

 

Anexo 1 – Ficha Clínica 

Anexo 2 – Escala da Preformance status de ECOG 

Anexo 3 – Escala de avaliação da saúde oral – OAG 

Anexo 4 – Protocolo / Escala de toxicidade oral 
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Anexo 1 – Ficha Clínica 

Ficha Clínica N.º   

I – Identificação do Doente   

2-Processo nº   
3-Sexo (0-feminino , 1- masculino)   
4- Data de nascimento   
II – História Clínica   

1- Doença oncológica (LMA-1, LMC-2, MM-3, DH-4, LNH-5, LLA-6, Neub.-7)   
2-Estado geral em relação à doença (ECO4- 0, 1, 2, 3, 4, 5)   
3-Estado Oral (Bom-2, Satisfatório-1, mau-0)   
4-Quimioterapia pré-transplante (não-0, sim-1)   
5- Radioterapia pré-transplante (não-0, sim-1)   
III - Transplante   

1- Data do transplante    
2- Nº de transplantes (1º- 0, 2º ou mais- 1)    
3- Tipo (Auto-0, Alot. RM-1, Alop. ñ RM.-2)   
4- Regime de condicionamento   

Ø      BEAM   
Ø      Fludarabina e Busulfano 8 nMA (não-0, sim-1)   
Ø      Fludarabina e Busulfano 16 MA (não-0, sim-1)   
Ø      Melfalan em alta dose (200mg/m2 em dose única) (não-0, sim-1)   
Ø      Ciclofosfamida ATG (não-0, sim-1)   
Ø      Busulfano e Ciclofosfamida (não-0, sim-1)   
Ø      Busulfano Melfalan mib (não-0, sim-1)   
Ø      Flu. Cy. Tiotepa  (não-0, sim-1)   
Ø      Flumelf Alento  (não-0, sim-1)   
Ø      Fludarabina e Ciclofosfamida (não-0, sim-1)   

IV – Toxicidade    

1- Tipo de Mucosite ( Grau I-0, Grau II- 1, Grau III- 2, Grau IV- 3)   
2- Xerostomia (Moderada- 0, acentuada-1)   
3-Neutropenia (< que 500 ) (não-0, sim-1)   
4- Toxicidade Gastrointestinal  (não-0, sim-1)                                           
V – Medicação e tratamento   

1- Opiácios (não-0, sim-1)   
2- Alimentação Parentérica (não-0, sim-1)   
3- Profilaxia de Doença enxerto contra hospedeiro(MTX - não-0, sim-1 )   
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Anexo 2 – Escala da Preformance status de ECOG 

 

 

GRAU 

 

 

NÍVEL DE ACTIVIDADE 

 

0 

 

Capaz de desempenhar todas as actividades normais, sem restrição. 

 

 

(Karnofsky 90-100%) 

 

1 

 

Restringido em actividade fisicamente estunuante, mas ambulatório e capaz 

de desempenhar um trabalho ligeiro ou de natureza sedentária, por ex. 

trabalho de casa ligeiro, trabalho de escritório. 

(Karnofsky 70-80%) 

 

2 

 

Ambulatório e capaz de cuidar de si, mas incapaz de desempenhar qualquer 

trabalho a pé (mais de 50% das horas acordado). 

 

(Karnofsky 50-60%) 

 

3 

 

Capacidade limitada de cuidar do próprio, confinado à cadeira ou cama (mais 

de 50% das horas acordado). 

 

(Karnofsky 30-40%) 

 

4 

 

Completamente incapacitado; não é capaz de cuidar de si; totalmente 

confinado à cama ou cadeira. 

 

(Karnofsky 10-20%) 
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Anexo 3 – Escala de avaliação da saúde oral – OAG 

O Guia de Avaliação Oral (Oral Assessment Guide), foi desenvolvido como critério clínico 

conciso para avaliação das alterações verificadas na cavidade oral associadas a terapias de 

tratamento de cancros de carácter estomatológico e compreende oito categorias de avaliação (voz, 

deglutição, lábios, língua, saliva, membranas da mucosa oral, gengiva e dentes/próteses dentárias). 

Cada uma das categorias está dividida em três níveis de classificação:  

1- Normal; 

2 - Alterações ligeiras; 

3 - Claramente comprometido; 

O quadro seguinte revela o método que foi utilizado para classificar os doentes. 

1 2 3

Voz Audição Conversa com o doente normal Voz profunda ou rouca Dificuldade a falar ou com dor

Deglutição Observação

Pedido para deglutir. 
Testar o reflexo de vómito, 

colocar a espátula na 
lingua e pressionar.

Normal deglutição Alguma dor na deglutição Não conseguir deglutir

Lábio Visão / Palpação Observar e sentir os 
tecidos Macio de cor rosa e húmido Secos ou gretados Ulcerados ou sangrantes

Lingua Visão / Palpação Observar e sentir os 
tecidos

Cor de rosa húmido e 
papilas presentes

Coberta ou com baixa de 
papilas com brilho e estando 

ou não vermelha
Com gretas ou lesões

Saliva Espátula
Inserir a espátula na boca 
tocando o centro da lingua 

e o pavimento da boca.
Aguada Espessa Ausente

Mucosas Visão Observar a aparencia dos 
tecidos Cor de rosa e húmido Avermelhada ou 

esbranquiçada sem úlceras
Úlceração com ou sem 

sangramento

Gengiva Espátula / Visão Tocar a ponta da espátula 
nos tecidos com cuidado

Cor de rosa partilhado 
(casca de laranja)

Edematoso com ou sem 
eritema

Sangramento expontâneo ou 
ao toque

Dentes/Prótese Visão Observar a aparencia dos 
dentes e próteses

Limpos sem cáries e 
protese adaptada

Placa bacteriana e cáries 
interdentárias prótese larga 

mas com função

Placa bacteriana abundante e 
cáries ao longo do colo 

dentário e próteses 
inadaptadas e sem função

Guia de Avaliação da Saúde Oral

Níveis DescritivosCategorias Instrumentos para 
avaliação Métodos de Medida

 

Eilers, Berger, and Petersen (114) 

 

O Guia é usado frequentemente para avaliar o efeito de protocolos de saúde oral, para comparar 

métodos que determinam a natureza e prevalência da mucosite e para descrever a incidência e 

severidade da mucosite  em pacientes sujeitos a TMO. 

O somatório de todas as categorias irá enquadrar o doente num nível de saúde oral.  
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Escala de Avaliação da Saúde Oral 

Nível Estado Somatório das 
Categorias

1 Mau ≥13 e <24

2 Satisfatório  > 8 e <13

3 Bom 8  

Esta escala simplificará a avaliação do doente e a análise estatística. 
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Anexo 4 – Protocolo / Escala de toxicidade oral 

 

PROTOCOLO 

 

A toxicidade oral provocada pelos citotóxicos utilizados para a realização do Transplante de 

Medula Óssea é elevada, atingindo em alguns estudos 90 a 100% dos doentes. O interesse em 

avaliar a toxicidade oral, conduziu à elaboração do presente protocolo.  

Os efeitos da toxicidade oral manifestam-se, numa fase inicial, por uma sensação de ardência, 

petéquias e eritema que progridem rapidamente para a ulceração, e sangramento. Podem atingir 

todas as localizações da cavidade oral (mucosa jugal, língua, gengivas, lábios e pavimento da 

boca). 

A toxicidade é acentuada com a quimioterapia de altas doses, como se verifica no Transplante 

de Medula Óssea. Os efeitos mais relevantes encontrados são a mucosite e xerostomia.  

A mucosite do tracto gastrintestinal é a seguir à mielossupressão, a toxicidade limitante mais 

frequente da quimioterapia. A mucosite pode atingir todo o tracto gastrointestinal e manifestar-se 

como mucosite, esofagite, gastrite e colite e tem graus de intensidade variados. Surge dor que é 

agravada pela ingestão de sólidos e líquidos e manifesta-se por sintomas locais e sinais de 

queimadura que evoluem para erosão e ulceração. A cicatrização ocorre duas semanas após se ter 

parado a administração do fármaco.  
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Prevenção da toxicidade oral: 

1- Consulta prévia no serviço de estomatologia; 

2- Motivação do doente (e familiares); 

3- Utilização de dentífricos específicos para doentes oncológicos, escova macia ou 

cirúrgica, 

4- Escovar dentes, gengivas, bochecha e língua (3 vezes ao dia, após as refeições); 

5- Colutório sem álcool após escovagem; 

6- Mastigar pastilhas elásticas apropriadas para estimular o fluido salivar; 

7- Evitar alimentos duros e açucarados, bem como sodas gaseificadas; 

8- Verificar inflamações e infecções em lugares suspeitos; 

9- Utilizar um substituto salivar (ou água permanente); 

10- Os indivíduos com prótese poderão usar um gel para suavizar os tecidos irritados. 

 
 
Cuidados a ter com os lábios: 

Utilização de creme gordo. 

 
 
Cuidados a ter com a escova: 
 
Imersão durante cinco minutos em hipoclorito a 0.5%. 
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Escala de toxicidade oral utilizada, segundo critérios CIC-NCIC (Grau 0, I, II, III e IV) 

 
TIPO DE 
MUCOSITE 
 

 
GRAU 

 
CARACTERÍSTIC
AS 

 
PROTOCOLO ADOPTADO 

 
 
A – MUCOSA 
NORMAL 
 

 
 
0 
 
 

 
 
Nenhuma alteração 

 Escova  macia 15/100; 
 Dentífrico gengivas sensíveis; 
 Escovagem dentária após as 
refeições e antes de deitar; 
 Bochechos com clorohexidina 3 
vezes / dia. 

 
 
I 
 
 

 
Úlceras sem dor; 
Eritema ou ligeira 
dor ao contacto. 

 
 

II 
 

Dor; 
Eritema; 
Edema ou úlceras; 
Pode comer. 
 

 
 
 
 
 
 
B – MUCOSITE 
MODERADA 
 
 
  

 
III 

Dor intensa; 
Eritema; 
Edema ou úlceras; 
Não consegue 
alimentar-se; 
Necessidade de 
Opiáceos; 

 
 Escova  ultra macia 7/100; 
 Dentífrico gengivas sensíveis; 
 Escovagem dentária após as 
refeições e antes de deitar; 
 Se a saliva for espessa, fazer 
bochechos de bicarbonato de sódio; 
 Incentivo à ingestão de água 
para minimizar a xerostomia; 
 Dieta branca, evitando ácidos, 
especiarias e gelados; 

 
 
C – MUCOSITE 
INTENSA 
 

 
 

IV 

 
Necrose da mucosa 
oral e/ou requer 
suporte de 
alimentação 
parentérica ou 
entérica. 

 Higienização oral com 
esponjas, embebidas em 
clorohexidina, após as refeições; 
 Bochechos com Gelclair 5 
vezes/dia; 
 

Nota: Solução bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa / 1 litro de água. 
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Escala de xerostomia 
 
 
EFEITOS DA TOXICIDADE 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
PROTOCOLO ADOPTADO 

 
Moderada – Queixa, 
sensação de boca seca e 
ardência. 
 

 Incentivo à ingestão de água; 
 Mastigação de pastilha 
elástica apropriada (sem açúcar). 

 
 
 
XEROSTOMIA 

 
Acentuada – Queixa de 
sensação seca, 
dificuldade na fala, 
ardência e dor (musosa 
cola à espátula). 

 Utilização de substituto 
salivar ou ingestão de água 
permanentemente; 
 Utilização de soluções 
salinas. 

Nota: Solução salina – Cloreto de sódio a 0.9%, 1 colher de chá /1 litro de água. 

 

 

 

 

 

 


