
   

Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e

Clínica Integrada

ISSN: 1519-0501

apesb@terra.com.br

Universidade Federal da Paraíba

Brasil

Ferreira Lopes, Fernanda; Padilha Casal, Clarissa; Nogueira Cutrim, Maria Carmen F.; Figueiredo de

Oliveira, Ana Emília; Batista de Souza, Lélia

Levantamento do indice CPO-D em pacientes irradiados  por terapia anticâncer e nãoIrradiados na

Cidade  de São Luís - MA

Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, vol. 4, núm. 3, setembro-dezembro, 2004,

pp. 179-184

Universidade Federal da Paraíba

Paraíba, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63740304

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=637
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63740304
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63740304
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=637&numero=4406
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63740304
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=637
http://www.redalyc.org


RISING OF THE DMFT INDEX IN IRRADIATED BY ANTICANCER THERAPY 

AND NOT IRRADIATED PATIENTS IN THE CITY OF SÃO LUÍS-MA
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Esta pesquisa se propôs a fazer o levantamento do Índice CPO-

D em pacientes irradiados para terapia anticâncer e não 

irradiados na cidade de São Luís - MA / BR, além de verificar a 

presença de xerostomia. Foram examinados 92 pacientes, 46 

irradiados e 46 não irradiados, cujos dados sobre a xerostomia 

foram obtidos durante a anamnese e o levantamento do Índice 

CPOD através do exame físico. Os resultados foram tabuados 

e analisados estatisticamente pelo Teste do Qui-quadrado 

(p=0,05). Observou-se que 54,35% dos pacientes irradiados 

(grupo teste) e 30,43% dos pacientes não irradiados (grupo 

controle) tinham xerostomia, havendo diferença significativa 

entre si. O levantamento do índice CPO-D também mostrou 

diferença significativa entre os grupos, no entanto, em ambos 

os grupos o escore dente extraído foi o mais freqüente. Conclui-

se que os pacientes submetidos à radioterapia anticâncer 

desenvolvem mais xerostomia que os pacientes não irradiados 

e que há diferenças no levantamento CPO-D entre os mesmos.

This research hás the purpose to rising DMFT Index in 

irradiated patients by anticancer therapy and not irradiated in 

the city of São Luís - MA / BR, besides verifying the xerostomia 

presence. Ninety-two patients were examined, 46 irradiated 

and 46 not irradiated, whose data on the xerostomia were 

obtained during the anmnese and DMFT index through the 

physical exam. The results were listed and analyzed, 

statistically, by the qui-square test (p =0.05). It was observed 

that 54.35% of the irradiated patients (group test) and 30.43% 

of the patients not irradiate (group control) do they have 

xerostomia, having significant difference to each other. The 

rising of the DMF index also showed significant difference 

among the groups, however, both groups the score extracted 

tooth was the most frequent. It is ended that the patients 

submitted to the anticancer radiotherapy they develop more 

xerostomia than the irradiated patients and that there are 

differences in the rising DMFT index among the same ones.
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INTRODUÇÃO

Segundo Lima et al. (2001), o tratamento 

radioterápico utiliza as radiações ionizantes com o 

objetivo de destruir as células neoplásicas, visando a 

uma redução ou desaparecimento da neoplasia maligna. 

Os efeitos deletérios causados pela radioterapia, 

considerados de relevância para o cirurgião-dentista, 

são aqueles que ocorrem nas glândulas salivares, ossos, 

dentes, mucosa bucal, músculos e articulações, 

combinando a perda de células com o dano na 

vascularização local. Spolidorio et al. (2001) 

acrescentam que o fator determinante para o 

aparecimento ou não desses efeitos, como também a 

sua gravidade, será a extensão do corpo tratado, a 

dosagem e a sensibilidade individual. 

Para Epstein et al. (1995), a causa das “cáries de 

radiação” também seria a diminuição da produção de 

saliva, resultante de glândulas salivares danificadas 

pelos efeitos da radiação ionizante; conseqüentemente, 

há uma diminuição na capacidade tampão da saliva e em 

promover a remineralização da estrutura dental. O 

estado dentário do paciente, determinado pela 

necessidade ou não de extração dentária, é citado dentre 

os principais fatores de risco no desenvolvimento da 

osteorradionecrose (ABREU; SILVA, 2000). 

Dependendo da extensão de envolvimento 

durante a radioterapia, ocorre diminuição da quantidade 

de saliva produzida, que pode ser completa e 

permanente após 35Gy. A xerostomia causa importante 

desconforto, prejudica o paladar, aumenta o crescimento 

bacteriano devido ao pH alterado e contribui para o 

surgimento de cáries e, consequentemente, perdas 

dentárias (ABREU; SILVA, 2000)

Em 1976, Regezi et al. publicaram um estudo 

sobre o controle dental de pacientes irradiados por 

câncer na região de cabeça e pescoço. A saúde bucal de 

130 pacientes foi avaliada antes, durante a radioterapia e 

após um período mínimo de um ano e máximo de dez 

anos. Através do índice de dentes cariados, perdidos, 

obturados (CPO-D), os autores observaram que todos os 

pacientes apresentavam moderada experiência de cárie 

antes da radioterapia, e que durante o tratamento, 20% 

dos pacientes desenvolveram novas lesões cariosas. 

O termo “cárie de radiação” tem sido usado para 

se referir às cáries de atividade rápida e devastadora, 

que podem desenvolver-se como resultado da 

combinação de xerostomia, decréscimo do pH salivar e 

aumento de bactérias cariogênicas. Classicamente, 

essas cáries começam nas regiões dos dentes onde há 

placa bacteriana e, também, nas áreas de dentina 

exposta, resultando, assim, em lesões cariosas 

localizadas na junção cemento-esmalte, nas faces lisas, 

no topo de cúspides e na borda incisal, onde a 

atrição ocorreu previamente. O aparecimento e a 

progressão desse tipo de cárie podem levar à perda do 

dente em questão de semanas ou meses (SONIS et 

al.,1996; WHITMYER et al., 1997) ou pode iniciar-se 

com 3 meses de tratamento radioterápico (ORAL 

HEALTH, CANCER CARE AND YOU, 2002).

De acordo com Antônio et al. (2001), com a 

qualidade e quantidade da saliva alterada, o fluxo salivar 

não executa atividade lubrificante efetiva dos elementos 

dentários e mucosa bucal, o pH torna-se inadequado e 

as ações “tampão” e de limpeza convertem-se em 

inadequadas, pois as atividades microbianas e 

eletrolíticas da saliva passam a ser insuficientes. Por 

outro lado, a xerostomia facilita a proliferação de 

Lactobacillus sp e dos Streptococcus mutans, uma vez 

que ela impede a capacidade tampão da saliva. A 

dificuldade de produção de saliva leva o paciente a uma 

mudança de hábito alimentar; em geral, utilizam de 

alimentos pastosos e ricos em carboidratos.

 Spolidorio et al. (2001) mencionaram que a 

radiação direta sobre os dentes pode, também, alterar 

seus componentes orgânicos e inorgânicos e, de alguma 

maneira, torná-los mais suscetíveis à descalcificação. 

Para prevenir ou, ao menos, minimizar as cáries de 

radiação deve-se fazer aplicações tópicas de flúor 

durante e após a radioterapia e, também, melhorar a 

higiene bucal, com intensivo cuidado doméstico e 

freqüentes visitas ao dentista para exame e profilaxia 

(SILVERMAN, 1999).

De acordo com Lesley et al. (2002), existem 

vários fatores que contribuem para o desenvolvimento 

da osteorradionecrose, dentre eles estão: trauma local, 

dosagem da radiação, tempo decorrido desde a 

radiação, má nutrição, uso de álcool e cigarro. Segundo 

Jereczek-Fossa et al. (2002), a incidência da 

osteorradionecrose varia de 0,4% a 56%, apresentando-

se mais freqüentemente nos primeiros três anos após a 

radioterapia, embora os pacientes permaneçam, 

provavelmente, com risco indefinido.

Considerando que a radioterapia anticâncer 

pode produzir efeitos deletérios nos tecidos, alguns 

destes de relevância para o cirurgião-dentista, como por 

exemplo aqueles que ocorrem nas glândulas salivares, 

ossos e dentes, verifica-se a necessidade da realização 

de trabalhos com pacientes irradiados.  Para tanto, a 

presente pesquisa tem por objetivo registrar a 

prevalência de cárie dentária nos pacientes sob 

radioterapia anticâncer na cidade de São Luís-MA, 

investigando a presença clínica de xerostomia e 

comparando os dados coletados com pacientes não 

submetidos à radioterapia.
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Foram submetidos ao exame bucal da condição 

dentária, 92 pacientes, sendo que 46 se encontravam 

sob radioterapia no Hospital Aldenora Bello (grupo teste); 

e os outros 46 pacientes saudáveis ou não irradiados 

foram examinados no Centro de Saúde Genésio Rego e 

no asilo da mendicidade (grupo controle). Nos 92 

pacientes foi empregado o índice CPO-D, que 

representa o índice de preferência para levantamento 

epidemiológico (WHO, 2002). 

Para assegurar um grau razoável de identidade 

de critérios, foi realizada uma calibração prévia do 

examinador. Foram utilizados o espelho bucal e a sonda 

exploradora n° 05, e os dados obtidos foram transferidos 

para uma ficha de coleta de dados elaborada para este 

fim. O exame foi iniciado pelo 3º molar superior direito, 

indo até o 3º molar superior esquerdo. Daí passou-se ao 

3º molar inferior esquerdo, indo até o 3º molar inferior 

direito.  Cada dente recebeu apenas uma classificação 

como segue:

CARIADO: quando apresentou lesão clinicamente 

óbvia; quando a opacidade do esmalte indicou existência 

de cárie subjacente.

OBTURADO: quando apresentou uma coroa artificial em 

bom estado; quando apresentou uma ou mais 

obturações ou restaurações sem recidiva de cárie.

EXTRAÍDO: dente ausente da boca depois do período 

em que normalmente deveria ter feito sua erupção e com 

informação que foi extraído devido à cárie dentária. 

EXTRAÇÃO INDICADA: quando apresentou cavidades 

abertas e sinais evidentes de exposição ou morte pulpar 

e quando apresentou sinais de necessidade de 

tratamento endodôntico. 

ESPAÇO VAZIO: dente temporário ou permanente não 

irrompido; dente permanente com informação que fora 

extraído por outras causas que não a cárie dental.

Escores empregados: 0- espaço vazio; 1- dente 

permanente cariado; 2- dente permanente obturado; 3 - 

dente permanente extraído; 4- dente permanente com 

extração indicada; 5- dente permanente hígido.

Dados referentes a xerostomia também foram 

investigados, que foram obtidos  através de um 

questionário, que consistia em 4 perguntas, sendo 

registrado positivo para xerostomia, quando havia 1 

resposta afirmativa. As questões foram: Você sente sua 

boca seca quando está se alimentando? Você tem 

alguma dificuldade de mastigar alimentos secos? Você 

METODOLOGIA ingere líquidos para adicioná-los na mastigação 

de alimentos secos? A quantidade de saliva, em sua 

boca, é pouca na maioria do tempo ou não percebeu tal 

fato? (GUGGENHEIMER et al., 2000).

Os dados coletados foram tabulados e 

submetidos a estatística descritiva e ao Teste do Qui-

quadrado, a nível de significância de 5%, para verificar 

diferenças entre os grupos teste e controle.

RESULTADOS

Observou-se que a idade média dos pacientes 

de ambos os grupos, teste e controle, foram similares, 

sendo 55,78 e 56,13 anos, respectivamente. O último 

tratamento dentário da maioria dos pacientes irradiados 

foi há cerca de 5 anos, enquanto a maioria os pacientes 

não irradiados informaram que foi há cerca de 1 ano, 

sendo a exodontia o procedimento mais comum em 

ambos os grupos.

As médias da idade dos pacientes de ambos os 

grupos, teste e controle, foram similares, sendo 55,78 e 

56,13 anos, respectivamente. O grupo de pacientes 

irradiados por terapia anticâncer foram submetidos a 

dose de 1,80Gy, durante 28 sessões, com a dose média 

de 50,4Gy.

A Tabela 1 ilustra que no grupo dos pacientes 

irradiados (grupo teste), 25 (54,35%) pacientes 

informaram presença de xerostomia, enquanto 14 

(30,43%)  dos pacientes não irradiados (grupo controle) 

mencionaram possuir esta alteração, havendo diferença 

significativa entre os mesmos (p<0,05, p=0,05, Teste do 

Qui-quadrado). 

Em ambos os grupos estudados o escore 3 do 

CPO-D foi o mais freqüente, no entanto, detectou-se 

diferença significativa na distribuição dos escores deste 

índice entre os pacientes irradiados e não irradiados 

(p<0,05, p=0,05, Teste do Qui-quadrado), como se 

ilustra na Tabela 2 e Figura 1.

TABELA 1 - Distribuição dos casos de pacientes irradiados 
(teste) e não irradiados (controle) para terapia anticâncer, 
quanto a presença e ausência de xerostomia. 

Xerostomia Grupo 

Presente Ausente Total 

P 

Teste 25 

(54,35%) 

21 

(45,65%) 

46 

(100%) 

Controle 14 

(30,43%) 

32 

(69,57%) 

46 

(100%) 

 
0,0203 

 Teste do Qui-quadrado, p=0,05
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Escores do CPO - D  Grupo  

0 1 2 3 4 5 Total  

P 

Teste  16 

(1,09%)  

87 

(5,91%)  

17 

(1,15%)  

1013  

(68,82%)  

34 

(2,31%)  

305  

(20,72%)  

1472  

(100%)  

Controle  08 

(0,54%)  

149  

(10,12%)  

39 

(2,65%)  

844  

(57,34%)  

79 

(5,37%)  

353  

(23,98%)  

1472  

(100%)  

 

0,0001  

 

TABELA 2 - Distribuição dos escores de índice CPO-D nos pacientes irradiados (teste) e não irradiados (controle) para 
terapia anticâncer.

Teste do Qui-quadrado, p=0,05

0

10

20

30

40

50

60

70
%

0 1 2 3 4 5

Escores CPO-D

Grupo Teste Grupo Controle

Figura1- Distribuição percentual do escore CPO-D em 
pacientes irradiados para terapia anticâncer (grupo teste) e 
pacientes não irradiados (grupo controle).

Com base nos dados obtidos, verificamos que no 

grupo teste (pacientes irradiados) os escores mais altos 

foram os 0 e 3, enquanto no grupo controle (pacientes 

não irradiados) foram os 1, 2, 4 e 5. No grupo teste, 

apesar da taxa de xerostomia ter sido 54,35%, o índice de 

cárie foi menor do que no grupo controle, o que pode ser 

explicado pelo fato da cárie de radiação ser um efeito 

colateral tardio, sendo confirmado por Spolidorio et al. 

(2001), Lima et al. (2001), Antônio et al. (2001) e Santos 

et al. (2002) que afirmaram ser necessário pelo menos 

três meses de tratamento radioterápico para que as 

cáries tornem-se clinicamente evidentes.  

No grupo teste, como o escore 3 foi mais alto do 

que no grupo controle, observamos que o mesmo possui 

menor quantidade de dentes que podem ser afetados 

pela radiação e, conseqüentemente, serem cariados. 

Como as exodontias já são bastante freqüentes no grupo 

teste é necessário alertar esses pacientes que extrações 

feitas durante a radioterapia são procedimentos de risco 

para a osteorradionecrose, fato já mencionado por 

Regezi et al. (1976), Sonis et al. (1996) e 
  Jereczekfossa et al. (2002). Segundo Sonis et al. (1996), 

mesmo após a radioterapia ainda existe risco de 

osteorradionecrose, uma vez que é um efeito colateral 

tardio (REGEZI et al., 1976; JERECZEK-FOSSA et al., 

2002).

Apesar da xerostomia ser um importante fator 

de risco para o desenvolvimento da “cárie de radiação”, 

como é observado nos estudos de Epstein et al. (1995), 

Whitmyer et al. (1997) e Antônio et al. (2001), no nosso 

estudo, o grupo teste apresentou menor quantidade de 

dentes cariados do que o grupo controle, embora a 

xerostomia tenha atingido 54,35% dos pacientes do 

primeiro grupo. Situação similar a presente pesquisa foi 

verificada no estudo de Schwarz et al. (1999), ao 

analisarem a saúde bucal de 33 pacientes que tinham 

sido submetidos à radioterapia na região de cabeça e 

pescoço e registrados os índices de cárie. Os referidos 

autores evidenciaram que apesar da xerostomia ter 

atingido todos os pacientes, não houve relação 

significativa entre o fluxo salivar e o número de dentes 

cariados. Atribuíram, o resultado portanto, ao fato da 

cárie ser uma doença multifatorial, sendo um efeito 

colateral tardio da radiação e assim, necessitar de tempo 

para se desenvolver. 

A alta taxa de xerostomia presente no grupo de 

pacientes irradiados pode encontrar explicação no fato 

desses pacientes receberem alta dose diária de 

radiação, encontrando-se correspondendo a média de 

50,4Gy. Esse valor é superior aos valores médios 

citados na literatura por Abreu e Silva (2000) e Horiot 

(2000), que afirmam que a xerostomia está presente nos 

pacientes que recebem dose mínima de 35 cGy e 50 

cGy, respectivamente.

De acordo com Abreu e Silva (2000), a 

radioterapia possui modalidades de tratamento 

(braquiterapia e teleterapia) que direcionam os feixes de 

raios X, protegendo, assim, os tecidos normais vizinhos; 

as próteses radíferas também têm esse mesmo objetivo, 

mas tais modalidades de tratamento não são utilizadas 

DISCUSSÃO
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pode ter agravado e provocado a xerostomia nos 

pacientes irradiados.

Verificamos, no presente estudo, que a última 

vista da maioria dos pacientes irradiados ao consultório 

odontológico foi há 5 anos, sendo a exodontia o último 

procedimento mais realizado. Como os problemas 

odontológicos durante e após a radioterapia são comuns 

e têm, pelo menos, uma relação temporal com a doença 

odontológica pré-existente (SCHWARZ et al., 1999; LIMA 

et al., 2001), os pacientes do grupo teste necessitam ter 

maiores cuidados com a saúde bucal e, antes do início do 

tratamento, é fundamental que recebam um tratamento 

dentário completo, como também maiores informações a 

respeito dos possíveis efeitos colaterais que podem 

surgir (REGEZI et al., 1976;JOYSTON-BECHAL et al., 

1992; SONIS et al., 1996; RIBEIRO et al., 1997; 

WHITMYER et al., 1997; SILVERMAN, 1999; ANTÔNIO 

et al., 2001; ORAL HEALTH, CANCER CARE AND YOU, 

2002; SANTOS et al., 2002). 

CONCLUSÃO
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