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Resumo
Este trabalho se propôs a avaliar a condição de saúde bucal de pacientes com
diagnóstico de diferentes formas de Leucemia Aguda e Linfoma previamente, durante e após
a quimioterapia. Também buscou identificar potenciais focos de infecção oral nos pacientes
da amostra, no momento do início do tratamento quimioterápico, bem como mensurar o
impacto da condição de saúde bucal prévia, nestes pacientes. A amostra foi constituída de 11
pacientes internados no Setor de Hematologia do HU/UFSC. Destes, 55% eram do sexo
masculino e 45% do sexo feminino, com idade média de 35,5 (desvio padrão de + 15 anos).
Nove pacientes (82%) apresentavam diagnóstico de Leucemia Aguda e dois (18%) tiveram o
diagnóstico de Linfoma. Dois pacientes referiram dificuldade na vida diária no último
semestre, de acordo com Impacto Oral no Desempenho Diário (IODD). Todos os pacientes
apresentaram valores baixos de hematócrito e hemoglobina. A média da contagem de
plaquetas foi de 103 mil/mm3; cinco dos pacientes apresentavam contagem de plaquetas
inferior a 40 mil. Seis pacientes apresentavam leucopenia e sete pacientes estavam com
neutropenia (4 destes com neutropenia severa). O índice de placa bacteriana, medido através
do ICP, foi de 35,5% (desvio padrão + 15%). Os pacientes apresentaram as seguintes médias:
25 dentes presentes/paciente; 6,5 dentes com necessidade de tratamento/paciente; 2,5 dentes
cavitados/paciente. Todos os esforços foram direcionados para garantir a melhor condição de
saúde bucal dos integrantes da amostra dentro das possibilidades de cada caso. A presença de
focos orais com potencial de infecção e índice de biofilme dental alto encontrado nos
pacientes, durante o tratamento quimioterápico, demonstra que a cavidade bucal pode servir
de porta de entrada para diversas infecções que pode piorar o quadro clínico geral do paciente
e justifica a importância da presença do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar.
Descritores: Leucemia. Linfoma. Quimioterapia. Saúde Bucal.
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Abstract
This study aimed to assess the oral status of patients diagnosed with different forms of acute
leukemia and lymphoma previously to chemotherapy. It also sought to identify potential
sources of oral infection in patients in the sample, at the beginning of chemotherapy, as well
as measure the impact that oral health status at that moment, in these patients. The sample
consisted of 11 patients of Hematology Service of HU/UFSC. Of these, 55% were male and
45% female, mean age 35,5 anos (standard deviation + 15 years). Nine patients (82%) were
diagnosed with acute leukemia and two (18%) diagnosis with lymphoma. Two patients
reported difficulties in daily life over the past 6 months caused by the teeth, according the
Oral Impacts on Daily Performances (OIDP). All patients had low values of hematocrit and
hemoglobin. The platelet count was 103.000/mm3 on average and five patients had a platelet
count less than 40.000. Six patients had leucopenia and seven patients had neutropenia (4 of
them with severe neutropenia). The dental plaque index was 35,5% (standard deviation +
15%). The patients presents showed the following averages: 25 teeth presents/paciente, 6,5
teeth requiring treatment/patient, 2,5 cavitaded teeth/patient. Every effort has been directed to
ensure the best oral health status of members of the sample within the possibilities of each
case. The presence of oral focus of infection with the potential index and high index bacterial
plaque found in patients during chemotherapy, demonstrates that the oral cavity can be a
gateway to infections can worsen the patient’s general practitioner and justifies the
importance the presence of the dentist in the multidisciplinary team.
Descriptors: Leukemia. Lymphoma. Drug Therapy. Oral Health.
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1. INTRODUÇÃO

As complicações bucais durante o tratamento quimioterápico têm sido amplamente
discutidas na literatura. No entanto, existem poucas referências quanto a importância das
condições de saúde bucal previas à quimioterapia (QT) antineoplásica para Leucemias e
Linfomas.
As doenças malignas do sangue causam imunossupressão funcional e, seus portadores
apresentam risco de infecção significativo. Infecções bucais crônicas podem agudizar e
ameaçar seriamente o paciente por representarem focos sépticos (SONIS et al., 1996).
Pacientes com Leucemia e Linfoma, apresentam alto risco para o desenvolvimento de
problemas bucais relacionados com a QT do câncer, já que não são capazes de combater de
maneira efetiva qualquer forma de infecção (PETERSON et al., 2004; SONIS et al., 1996).
Infelizmente, muitas vezes a saúde bucal é negligenciada nestes pacientes em função
da gravidade do quadro de comprometimento geral da saúde (McELROY, 1984; NIDCR,
2009). Lesões cariosas que envolvem o tecido pulpar, gengivites e periodontites, têm o
potencial de evoluírem como quadros de abscessos agudos, com risco de sepse, especialmente
durante os períodos de imunossupressão (CAMARGO et al., 2004; SONIS et al., 1996).
O risco aumentado para sepse compromete biologicamseente o paciente e aumenta
potencialmente o risco de dor. Carvalho et al. (2009) salientam que cerca de 80% dos
pacientes com câncer experimentarão algum tipo de dor, sendo a dor uma das maiores causas
de incapacidade e sofrimento para pacientes com câncer. Como a dor é um aspecto subjetivo,
a informação deve ser obtida baseando-se nas características da doença, padrão e curso,
intensidade e fatores que podem exacerbar ou diminuí-la. Neste aspecto é importante lançar
mão de parâmetros que não sejam apenas os clínicos, sendo crucial considerar também
parâmetros subjetivos.
A utilização de indicadores clínicos é histórica na definição de condição de saúde da
população, bem como na avaliação de serviços públicos na área da Odontologia (LACERDA,
2005). Mas, saúde não é apenas a ausência de doença, que muitas vezes é indicada por
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índices ou parâmetros clínicos. O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica,
política e cultural e não representa o mesmo conceito para todas as pessoas. Depende também
de valores individuais, de concepções científicas, religiosas, filosóficas (SCLIAR, 2007), pois
o homem é complexo biopssicosocial ser que sofre influências do meio ambiente em que
vive (TOMMASI, 1982).
Atualmente o conceito ampliado de saúde inclui aspectos objetivos e subjetivos
(LEÃO & SHEIHAM, 1996). Portanto, para aproximar-se melhor da definição da condição
de saúde bucal, é importante considerar, também, os aspectos subjetivos do indivíduo, ou seja,
o quanto cada paciente considera que a sua condição de saúde bucal tem importância e/ou
afeta o seu dia-a-dia.
Quando o paciente não apresenta boas condições de saúde bucal antes do início da QT,
tem-se maior risco de complicações durante e após o tratamento. Além do que, a boca pode
ser considerada um monitor sensível das complicações sistêmicas tóxicas decorrentes da QT.
Ela reflete alterações sistêmicas como tendência à hemorragias e infecções com grande
fidelidade e, está facilmente acessível ao exame clínico, sob o ponto de vista anatômico
(SILVA e BUSSOLOTI FILHO, 2008).
Em alguns casos, as lesões bucais podem ser a primeira indicação de uma Leucemia
subjacente (PETERSON et al., 2004); os Linfomas Não-Hodgkin podem se manifestar
primariamente na região de cabeça e pescoço (SONIS et al., 1996). Little et al. (2008),
salientam que cirurgião-dentista tem um papel importante no manejo do paciente com câncer,
tanto no reconhecimento dessas lesões iniciais e também no manejo após o diagnóstico. Fazse, então, essencial a avaliação da boca, já que esta pode ser frequentemente porta de entrada
para micro-organismos, sendo fundamental o controle ou a eliminação de fontes de infecção
existentes ou em potencial (SONIS et al., 1996).
Este trabalho se propôs a avaliar a condição de saúde bucal de pacientes atendidos no
Serviço de Hematologia do HU/UFSC, com diagnóstico de diferentes formas de Leucemia
Aguda e Linfoma no início da quimioterapia. Também buscou identificar potenciais focos de
infecção oral nos pacientes da amostra no momento do tratamento quimioterápico, bem como
comensurar o impacto que a condição de saúde bucal prévia traz para esses pacientes.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:
Mensurar a percepção e averiguar a condição bucal dos pacientes com diagnóstico de
Linfoma e Leucemia Aguda, submetidos ao tratamento quimioterápico.

2.2 Objetivos Específicos:
Diagnosticar a condição bucal de pacientes portadores de Linfoma e Leucemia
Aguda;
Verificar o quanto a condição de saúde bucal influencia o cotidiano destes pacientes;
Identificar a presença de focos sépticos bucais previamente ou no início da
quimioterapia;
Identificar pacientes com risco de infecção em virtude da presença de focos sépticos
orais;
Discutir com a equipe médica o melhor momento para realização da adequação bucal
dos pacientes da amostra.
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3. REVISÃO TEÓRICA

3.1 LEUCEMIAS AGUDAS

Nas Leucemias Agudas ocorre a proliferação de um clone maligno e há produção de
células imaturas que infiltram a medula óssea e, progressivamente, atingem o sangue
periférico. Na maioria dos casos não se consegue identificar uma causa específica, mas sabese que alguns fatores genéticos (como a Anemia de Fanconi e de Down) e ambientais (como a
exposição à radiação, a derivados de benzeno, solventes orgânicos, agentes alquilantes para o
tratamento de outras neoplasias) e exposição a determinados vírus (ex: HTLV1), estão
associados a uma predisposição (PETERSON et al., 2004; LICHTMAN et al., 2005;
GARCÍA, 2006; LITTLE et al., 2008).
Existem dois grupos de Leucemia Aguda (LA), a Leucemia Linfóide Aguda (ou
Linfoblástica) – LLA, e a Leucemia Mielóide Aguda – LMA. A LA se origina de uma célula
hematopoiética multipotente e caracteriza-se pela proliferação clonal de blastos anormais na
medula, com diminuição da produção de células sanguíneas, resultando em anemia e
trombocitopenia. Há diversas variantes morfológicas, cada uma com suas características
citológicas, genéticas, e às vezes, clínicas próprias (LICHTMAN et al., 2005). Dividida em
vários subgrupos, dentre os quais: mieloblástica, promielocítica, mielomonocítica,
monocítica, eritrocítica e megacariocítica (LICHTMAN et al., 2005; INCA, 2011). A LMA é
a forma mais comum da doença nos adultos. Podem existir, também, Leucemias
Bifenotípicas, que apresentam características antigênicas comuns às linhagens Linfóide e
Mielóide (LICHTMAN et al., 2005; GARCÍA, 2006).
A LLA é uma neoplasia de linfócitos imaturos ou de células progenitoras de linfócitos
das linhagens B e T; é o câncer mais comum na infância, correspondendo a 25% das
neoplasias de 0 a 14 anos, e constitui 85% das Leucemias infantis. Discretamente mais
frequente no sexo masculino e em indivíduos de etnia branca (LICHTMAN et al., 2005;
GARCÍA et al., 2006).
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A ocupação medular pelos blastos neoplásicos leva à deficiência de produção de
elementos normais do sangue (eritrócitos, leucóticos e plaquetas) levando a uma pancitopenia
severa, que é a baixa contagem de todos os elementos sanguíneos. Os sintomas associados são
astenia, dispneia aos esforços, palidez cutânea, taquicardia, febre, infecções oportunísticas e
sangramentos em graus variados (desde petéquias, sangramento de mucosas até hemorragias
cranianas) pela plaquetopenia severa (PETERSON et al., 2004; LICHTMAN et al., 2005;
GARCÍA, 2006; INCA, 2011). A infiltração por blastos leva ao aparecimento de
hepatomegalia, esplenomegalia, infiltração cutânea, infiltração mucosa - como hiperplasia
gengival por invasão blástica, mais característica das Leucemias Mielóide Agudas de
linhagem monocítica (GARCÍA, 2006). Pode haver sangramento gengival de origem ainda
controversa (PETERSON et al., 2004).
As manifestações clínicas das Leucemias Agudas são secundárias à proliferação
excessiva de células blásticas, da medula óssea, que podem infiltrar vários tecidos do
organismo tais como amígdalas, linfonodos, pele, baço, rins, Sistema Nervoso Nentral (SNC)
e outros. A fadiga, palpitação e anemia aparecem pela redução da produção dos eritrócitos
pela medula óssea. Infecções, que podem levar ao óbito, são causadas pela redução dos
leucócitos normais, responsáveis pela defesa do organismo. Verifica-se, também, tendência ao
sangramento pela diminuição na produção de plaquetas (trombocitopenia). Outras
manifestações clínicas são dores ósseas e articulares que são causadas pela infiltração das
células leucêmicas nos ossos. Dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão dupla e desorientação
são causadas pelo comprometimento do SNC (INCA, 2011).
O diagnóstico das Leucemias Agudas é quase sempre confirmado pelo hemograma,
mielograma e imunofenotipagem das células leucêmicas em medula óssea ou sangue
periférico (PETERSON et al., 2004). Em alguns casos faz-se necessária a biópsia de medula
óssea para definição diagnóstica. A análise citogenética pode indicar quais casos têm maior
possibilidade de remissão completa (LICHTMAN et al., 2005; GARCÍA, 2006).
Depois de instalada, a doença progride rapidamente exigindo com isso que o
tratamento seja iniciado logo após o diagnóstico e a classificação da Leucemia (LICHTMAN
et al., 2005; INCA, 2011). Avaliação da hemostasia também é indicada se houver
anormalidade nos testes de triagem, trombocitopenia significativa ou se o paciente tiver
Leucemia Promielocítica ou Monocítica aguda (LICHTMAN et al., 2005).
O tratamento baseia-se na poliquimioterapia, as quais seguem protocolos diferentes
para cada tipo de Leucemia (GARCÍA, 2006). A capacidade de cura do paciente está
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relacionada com a característica tumoral e com a rápida eliminação das células malignas. A
QT para a Leucemia consiste em três fases. O propósito da fase de indução (primeira fase) é
um combate rápido e a indução da remissão das células tumorais com agentes citotóxicos. A
segunda fase, chamada de fase de consolidação ou intensificação, tem como objetivo
consolidar a morte das células leucêmicas remanescentes. Na terceira fase, a fase da
manutenção (para LPA e LLA), a terapia é mantida para prevenir a expansão de qualquer
remanescente tumoral (LITTLE et al., 2008).
A QT intratecal é usada para profilaxia e tratamento de infiltração do Sistema Nervoso
Central. A Radioterapia está limitada a casos muito específicos. O transplante de medula
óssea tem indicação em várias formas de Leucemias Agudas, principalmente o Transplante
Alogênico (de doador para receptor). Porém, em formas de bom prognóstico não se indica
este procedimento como primeira escolha. A profilaxia e o tratamento de infecções são
fundamentais para a sobrevivência do paciente à patologia e ao próprio tratamento (GARCÍA
et al., 2006). Por ser uma poliquimioterapia agressiva, muitas vezes é necessária a internação
hospitalar do paciente nos casos de risco de infecção decorrente da diminuição no número de
leucócitos normais, decorrente do próprio tratamento (INCA, 2011).
Com relação ao prognóstico, a análise citogenética tem importância, podendo indicar
quais casos têm maior possibilidade de remissão completa. O tratamento intensivo das LMAs
com combinação de vários agentes quimioterápicos tem permitido a remissão completa em
percentagens cada vez maiores. Com relação às LLAs a remissão e cura são conseguidas em
mais de 85% dos casos, e o paciente é considerado curado se permanecer em remissão
completa por mais de 5 anos (INCA, 2011).

3.1.1 Manifestacões bucais das Leucemias Agudas
Pacientes leucêmicos são propensos a desenvolver aumentos de volume gengivais,
ulcerações e infecções bucais (SONIS et al., 1996; LITTLE et al., 2008). Frequentemente o
aumento de volume gengival sangrante ao toque é a primeira manifestação da Leucemia
Aguda. Um aumento de volume gengival generalizado, com gravidade variável, pode ocorrer.
O aumento gengival severo é geralmente uma característica da Leucemia Monocítica Aguda
(LASKARIS e SCULLY, 2005).
Este aumento de volume gengival, localizado ou generalizado, são causados por
inflamação e/ou infiltração de blastos (células leucêmicas) e podem ocorrer em mais de 36%
dos pacientes. A gengiva apresenta-se flácida, facilmente sangrante, podendo afetar áreas
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extensas do tecido gengival. O aumento de volume generalizado é mais comum e é
particularmente prevalente quando a higiene bucal prévia a QT era bastante ruim. A
combinação de uma má higiene bucal com o aumento gengival contribui para o sangramento
e odor fétido. Medidas de controle de placa e uso de clorexidina e a própria QT promovem a
resolução da condição (LITTLE et al., 2008).
Uma massa de células leucêmicas (localizada na gengiva ou em outros sítios) é
conhecida como sarcoma granulocítico ou cloroma (LICHTMAN et al., 2005; GARCÍA,
2006; LITTLE et al., 2008). Infiltrados gengivais estão mais associados com a Leucemia
Mielóide, mas podem ocorrer na Linfóide. As alterações gengivais são desproporcionalmente
severas aos fatores etiológicos locais (PETERSON et al., 2004).

3.2 LINFOMAS
Linfoma é um tipo de neoplasia maligna dos órgãos e tecidos linfóides que se
apresenta como uma massa tecidual (LITTLE et al., 2008). Essas alterações malignas, de
origem linfóide, envolvem mais frequentemente os linfonodos (SONIS et al., 1996;
LICHTMAN et al., 2005).
Os Linfomas se distribuem em dois grandes grupos, os do tipo Não Hodgkin (LNH) e
os do tipo Hodgkin (LH). Há diferenças entre estes dois grupos no que se refere à
etiopatogenia, quadro clínico, característica celular, à resposta terapêutica e a evolução
(SONIS et al., 1996; GARCÍA et al.,2006; LORENZI, 2006).
São mais de 20 subtipos e são classificados conforme o tipo celular (células B, células
T, MALT, plasmócitos) e aparência e fenotipagem de suas células (células pequenas ou
grandes, núcleo clivado ou não). Apresentam, muitas vezes, sinais iniciais na boca e na região
de cabeça e pescoço (LITTLE et al., 2008).
A incidência crescente pode decorrer de fatores ambientais e/ou patógenos. Tem sido
relatada em químicos, agricultores, pessoas expostas à radiação ionizante em alta dose e
operários de processamento de borracha, asbestos e arsênico; entretanto, o papel causal nunca
foi estabelecido. O Retro-vírus Humano T-linfotrópico 1 (HTLV-1) está envolvido na
etiologia da Leucemia e Linfoma de células T do adulto. O Vírus Epstein-Barr (EBV) está
relacionado na etiologia do Linfoma de Burkitt. O EBV também parece originar Linfomas de
células B e LH em pacientes com imunodeficiências genéticas ou adquiridas (LICHTMAN et
al., 2005).
O diagnóstico é obtido através do resultado histopatológico e imuno-histoquímico e da
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imunofenotipagem do linfonodo biopsiado ou região comprometida. Os achados do exame
físico, na avaliação laboratorial, os exames de imagem (tomografia e ultrassonografia) e a
biópsia de medula óssea permitem estabelecer o estadiamento do paciente, o que é importante
para se definir o protocolo terapêutico a ser recomendado (PETERSON et al., 2004; GARCÍA
et al., 2006; LITTLE et al., 2008).
O tratamento consiste de poliquimioterapia sistêmica e radioterapia, isoladas ou
combinadas, além do transplante de medula óssea (SONIS et al., 1996; GARCÍA et al., 2006).
O transplante de células hematopoiéticas, para casos específicos, está sendo utilizado com alto
índice de sucesso (PETERSON et al., 2004).

3.2.1 Manifestacões bucais dos Linfomas e do tratamento (quimioterapia / radioterapia)

Uma grande variedade de doenças pode causar um aumento de volume dos linfonodos
da cabeça e pescoço. Geralmente, uma linfadenomegalia por doença neoplásica em geral é
indolor, unilateral e fixa; mas pode ser também bilateral, indolor (não acompanhada por sinais
flogísticos) e móvel. Caso existam focos inflamatórios ou infecciosos odontogênicos
(abscessos, necrose pulpar), os mesmos devem ser tratados e o paciente reavaliado em duas
semanas (SONIS et al., 1996). Se a linfademegalia for decorrente de foco odontogênico, ela
deverá regredir. É importante lembrar que linfonodomegalia maior que 3cm não costuma ser
origem inflamatória.
Os Linfomas Não-Hodgkin podem aparecer na boca como um tumor primário ou uma
manifestação secundária. Nos Linfomas, o envolvimento gengival é raro, mas pode acontecer
na gengiva da região posterior e na área retromolar. Aumento de volume gengival discreto,
localizado, indolor, ocasionalmente associado à ulceração. Lesões da mucosa oral aparecem
como inchaços difusos, não dolorosos, moles, avermelhados e purpúreos, podendo apresentarse ulceradas (SONIS et al., 1996; LASKARIS e SCULLY, 2005).
Poderá ocorrer a presença de linfadomegalia cervical e tumores intrabucais, os quais
envolvem comumente o Anel de Waldeyer (LITTLE et al., 2008). Linfomas intrabucais
surgem como aumento de volume de crescimento rápido, aumento inexplicado nos linfonodos
em região de cabeça e pescoço, palato, gengiva, ou assoalho de boca, que pode ser doloroso
ou não e, não estão relacionados exclusivamente com fatores locais (PETERSON et al., 2004;
LITTLE et al., 2008).
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Manifestações bucais da quimioterapia e radioterapia

Muitas vezes, pacientes que receberam tratamento para o linfoma apresentam queixa
de ardência bucal (que pode estar relacionado com as drogas citotóxicas), xerostomia e
candidíase. Para os pacientes que recebem radioterapia, há susceptilidade à xerostomia,
alteração de paladar, trismo dos músculos mastigatórios. Osteorradionecrose é também um
risco para os pacientes que receberam doses de radiação superior a 50 Gy nos ossos maxilares
(LITTLE et al., 2008).

3.3 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
Devido à imunossupressão, o paciente que recebe a QT para o câncer é altamente
suscetível à infecções, sendo responsáveis por cerca de 70% das mortes destes pacientes.
Quando potenciais fontes de infecção são consideradas no paciente recebendo QT para o
câncer, a boca apresenta condições ideais para o crescimento microbiano, atuando como uma
porta de entrada para a contaminação dos pulmões, do trato digestivo e do sistema
circulatório. Esses pacientes são mais suscetíveis à infecção oral por causa da alteração da
microbiota oral para uma maior patogenicidade, além da redução dos mecanismos de defesa
do hospedeiro (McELROY, 1984).
O protocolo de prevenção de complicações da QT, bem como da radioterapia para o
câncer deve seguir por um exame abrangente; saúde periodontal excelente (onde deve haver a
erradicação de infecção e inflamação prévia); remoção imediata de todos os dentes não
restauráveis ou de prognóstico duvidoso; restauração de lesões cariosas cavitadas e a
manutenção de excelente higiene e saúde bucal (SONIS et al., 1996; LITTLE et al., 2008).
A avaliação odontológica pode determinar a necessidade e o tempo apropriado de
intervenções que venham a diminuir riscos futuros, e, a adequação bucal pode alterar
positivamente o desfecho clínico, minimizando fatores que possam influenciar negativamente
o tratamento sistêmico (ANTUNES et al., 2004a).

3.3.1 Exame pré-tratamento e considerações
O plano de tratamento odontológico para estes pacientes deverá ter início a partir do
momento do diagnóstico da doença maligna e deverá envolver avaliação pré-tratamento e
preparo de boca do paciente. Esta avaliação deve incluir um exame clínico e radiográfico e a
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revisão dos exames hematológicos de interesse para os procedimentos odontológicos. A
inspeção das áreas edêntulas também deve ser realizada, considerando a possibilidade da
presença de dentes impactados, remanescentes radiculares e doenças ósseas latentes, que
possam piorar durante a terapia imunossupressora para a doença (SONIS et al., 1996;
LITTLE et al., 2008; NIDCR, 2009). Idealmente, uma avaliação oral global deveria acontecer
um mês antes do início da terapia oncológica, para permitir um tempo adequado de
tratamento, se forem exigidos procedimentos odontológicos invasivos (NIDCR, 2009).
Os cuidados pré-tratamento devem incluir instruções de higiene oral, incentivo à dieta
não cariogênica, remoção de cálculo, profilaxia e eliminação de todos os focos infecciosos ou
traumáticos. Quando a QT estiver programada deve-se considerar que deverão ser removidos
os dentes não restauráveis, com prognótico ruim, com infecção aguda ou com doença
periodontal grave, que podem predispor o paciente a complicações. Espículas ósseas
pontiagudas, paredes ósseas alveolares fraturadas e amolecidas devem ser removidas; e
sempre que possível deve ser obtida cicatrização por primeira intenção. Lesões inflamatórias
crônicas e possíveis focos de infecção devem ser tratados (SONIS et al., 1996; LITTLE et al.,
2008). A discussão do caso com a equipe médica deve ser realizada antes de procedimentos
invasivos. Cirurgias orais devem ser feitas preferencialmente de 7 a 10 dias antes de o
paciente receber a QT, para possibilidar tempo adequado para a cicatrização (LITTLE et al.,
2008; NIDCR, 2009).
Dentes não vitais sintomáticos devem ser tratados endodonticamente ou removidos
pelo menos uma semana antes do início da QT. Para dentes assintomáticos, com
comprometimento periapical pode ser feito com a desinfecção, aplicando-se curativo de
demora, até que possa ser feito o tratamento definitivo. Deve-se priorizar: o tratamento de
infecções, as exodontias, o tratamento periodontal e o tratamento de lesões bucais.
Posteriormente, devem-se realizar os tratamentos de dentes cariados, tratamento endodôntico
e substituição de restaurações inadequadas. Próteses removíveis devem ser retiradas durante o
tratamento (LITTLE et al., 2008; NIDCR, 2009).
Para minimizar as complicações é essencial dispor de uma ótima higiene oral. O uso
de antibióticos sistêmicos e tópicos ou medidas hemostáticas, são cuidados de suporte que
podem ser necessárias antes da realização de raspagem periodontal e profilaxia. Em pacientes
com lesões gengivais que persistam após QT, baixas doses de radiação podem ser indicadas
(PETERSON et al., 2004).
Alguns fatores interferem na execução de uma higiene bucal adequada, por exemplo,
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estado geral comprometido, debilidade emocional e impedimentos locais para escovação
(SONIS et al., 1996). Os pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico devem ter os
mesmos removidos antes de iniciar a terapia oncológica. Os aparelhos, além de servirem
como um reservatório de placa bacteriana, podem exacerbar a irritação da mucosa. (NIDCR,
2009; CAMARGO et al., 2004).
O Instituto Nacional de Pesquisas Dentais e Craniofaciais Americano (NIDCR),
classifica os pacientes que recebem QT, que resulta em mielossupressão prolonganda, como
de alto risco para complicações orais. Salienta a importância da avaliação odontológica prévia
a terapia do câncer para:
•

Reduzir o risco e a gravidade das complicações bucais;

•

Permitir a rápida identificação e tratamento das infecções já existentes, ou outros
problemas;

•

Aumentar a probabilidade de o paciente concluir com êxito o tratamento planejado
para o câncer;

•

Impedir, eliminar ou reduzir a dor oral;

•

Minimizar infecções orais que podem levar a infecções sistêmicas potencialmente
graves;

•

Impedir ou minimizar complicações nutricionais, devido a limitação para
alimentação;

•

Preservar ou melhorar a saúde bucal;

•

Oferecer uma oportunidade para a educação do paciente sobre higiene bucal
durante a terapia de câncer;

•

Melhorar a qualidade de vida e diminuir o custo dos cuidados.

3.4 – CONDIÇÕES BUCAIS

3.4.1 Biofilme Bacteriano ou Placa Bacteriana/dentária
A higiene oral é um fator fundamental para a saúde oral. A má higiene oral leva ao
acúmulo de placa bacteriana/dentária ou biofilme bacteriano, que pode causar cárie, gengivite
e levar à doença periodontal. Muitos estudos clínicos enfocam o papel da higiene bucal na
prevenção e controle das doenças bucais. O biofilme bacteriano é caracterizado por depóstitos
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moles que aderem nas superfícies dos dentes. É constituída por uma flora bacteriana mista,
por vezes com descamação das células epiteliais e migração de leucócitos polimorfonucleares
e não deve ser confundida com resíduos alimentares (WHOOHa, 2011). A placa bacteriana
também pode ser definida como populações bacterianas aderentes umas às outras e/ou às
superfícies ou interfaces dentais (TATAKIS, 2005).

Índice de Controle de Placa (ICP)

Criado por O’Leary, Drake e Naylor em 1972, o Índice de Controle de Placa (IPC)
utiliza um corante (orgânico) que ajuda a evidenciar a presença de placa bacteriana
supragengival. Permite mensurar o percentual de placa visível nos dentes, bem como permite
que o paciente visualize a quantidade de placa acumulada sobre seus dentes e,
consequentemente, os locais onde há maior deficiência na higiene oral (WHOOHb, 2011).
O fato de os dentes apresentarem uma superfície dura, não descamativa, favorece o
desenvolvimento de grandes depósitos bacterianos. O acúmulo e o metabolismo das bactérias
sobre as superfícies duras da cavidade oral são considerados as principais causas das doenças
cárie, gengivite, doença periodontal, infecções periimplantares e estomatites (LANG et al.,
1999).
A cárie dentária e doença periodontal têm sido reconhecidas, historicamente, como as
principais enfermidades no âmbito da saúde bucal, fundamentando a maioria dos estudos
científicos na área (LACERDA, 2005). Embora sejam doenças preveníveis ou passíveis de
controle mediante procedimentos relativamente simples, como a escovação dentária, o
controle da frequência do consumo de açúcares, o uso adequado do flúor e visitas periódicas
ao dentista, uma melhor saúde bucal não é alcançada em nível populacional (LISBÔA e
ABEGG, 2006).

3.4.2 Cárie Dentária

É uma doença crônica de progressão lenta e que, na ausência de tratamento, evolui até
que o dente seja totalmente destruído. A lesão dos tecidos dentais duros é o sinal da doença, e
vai desde a perda inicial de mineral até a destruição total dos dentes. A doença cárie é um
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processo dinâmico; a partir dos depósitos microbianos (placa dentária) tem início o
desequilíbrio entre a estrutura dental dura e o fluido da placa. Com o decorrer do tempo, o
resultado é a perda de mineral na superfície do dente. A lesão cariosa clinicamente detectável
é, portanto, o produto deste desequilíbrio. A produção de ácido pelas bactérias acidogênicas e
acidúricas na placa dentária é um pré- requisito essencial para o desenvolvimento das lesões
de cárie. A perda mineral pode apresentar-se clinicamente de várias formas, desde opacidades
apenas em esmalte até grandes cavidades que envolvem a dentina e se estendem à polpa
dental. A ausência de saliva e o aumento da ingestão de carboidratos contribuem para este
processo (THYLSTRUP e FEJERSKOV, 1995). As superfícies radiculares quando expostas
ao meio bucal fornecem um habitat ideal para o desenvolvimento de comunidades
bacterianas. Defeitos das margens das restaurações fornecem áreas protegidas, onde bactérias
menos capacitadas de colonizar superfícies expostas podem sobreviver. (THYLSTRUP e
FEJERSKOV, 1995).

3.4.3 Doença Periodontal

A gengiva, mucosa ceratinizada que recobre os dentes e o osso alveolar, quando
saudável apresenta um pontilhado característico, cor rósea se comparada à cor mais escura ou
vermelha da mucosa alveolar. Pode também, conforme a pigmentação da pele do indivíduo,
mostrar pigmentação significante (TATAKIS, 2005).
A placa bacteriana é considerada fator etiológico das doenças periodontais. Causa,
inicialmente, os sinais clínicos de edema, alteração de cor, aumento do fluido sulcular e
presença de sangramento provocado ou espontâneo. Quando o paciente apresenta sinais
clínicos de inflamação e estes ficam restritos à gengiva, está instalada uma gengivite. Porém,
se a inflamação gengival causar danos aos tecidos de inserção (osso alveolar, ligamento
periodontal e cemento), define-se então a periodontite (BASSANI e LUNARDELLI, 2006).
Estudos clássicos experimentais sobre a gengivite, de Löe e colaboradores, em 1960,
forneceram a prova de que a placa dentária é o fator etiológico para a gengivite, sendo uma
complicação reversível. Demonstrado, porteriormente, em estudos epidemiológicos em
humanos e experimentais em animais mostraram que o acúmulo de placa é um fator que leva
ao desenvolvimento da periodontite, que é uma condição irreversível (TATAKIS, 2005).
A doença periodontal no adulto caracteriza-se por vermelhidão, exsudato e aumento
da tendência ao sangramento à sondagem. Estágios mais avançados estão relacionados a um
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aumento de mobilidade dentária, bem como migração dentária. O sinal de sangramento à
sondagem na base do sulco gengival ou bolsa periodontal está relacionado com infiltrado
inflamatório e indica a presença da doença (NYMAN E LINDHE, 1999), além de refletir a
qualidade da higiene bucal e se o paciente possui ou não gengivite (CARDOSO et al., 1999).

3.4.3.1 Cálculo Dental
O cálculo dental ou tártaro representa a placa bacteriana calcificada. O cálculo
supragengival apresenta coloração branco-amarelada a amarelo-acastanhado ou mesmo de cor
marrom e de dureza moderada. Seu grau de formação depende da quantidade de placa
bacteriana e da secreção de mineral na saliva, sendo encontrado predominantemente próximo
a saída dos ductos excretores das glândulas salivares maiores (face lingual dos dentes ânteroinferiores e, na face vestibular dos molares superiores). A formação do cálculo subgengival
ocorre abaixo da margem gengival e não é visível a olho nu. Essa massa mineralizada abriga e
serve de meio ideal para aderência de mais placa bateriana (LANG et al., 1999).

3.5 – SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA
Estudos sobre Qualidade de Vida (QV) e associação com saúde são relativamente
recentes, mas de significativo crescimento nos últimos vinte anos (LACERDA, 2005). O
conceito de QV para a Organização Mundial da Saúde é definido como: “percepção do
indivíduo acerca de sua posição de vida, de acordo com o contexto cultural e os sistemas de
valores nos quais vive e em relação a seus objetivos, expectativa, padrões e preocupações”
(The WHOQOL Group, 1995 apud LACERDA, 2005).
É consenso na literatura sobre saúde bucal e QV que devem ser abordadas
quatro dimensões: dor e desconforto, aspectos funcionais (capacidade de mastigar e engolir os
alimentos sem dificuldade, falar e pronunciar as palavras corretamente), aspectos psicológicos
(aparência e autoestima) e aspectos sociais (interação e comunicação) (LACERDA, 2005).
O uso de indicadores sócio-dentais, com base na autopercepção e os impactos
clínicos, oferecem vantagens importantes para o planejamento e a prestação de serviços
odontológicos, pois mudam a ênfase do meramente biológico para o desenvolvimento dos
aspectos social e psicológico do paciente (SHEIHAM, 2000).
Diferentes indicadores sócio-dentais foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos.
Um deles é o Impacto Oral no Desempenho Diário - IODD ou Oral Impacts on Daily
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Performances –OIDP, lançado por Adulyanon e Sheiham (1997) e baseia-se nas dimensões:
dor, desconforto, limitação da função e insatisfação com a aparência. Analisa oito atividades
cotidianas que representam as performances social, psicológica e física das pessoas, comer e
mastigar bem os alimentos, falar e pronunciar corretamente as palavras, limpar os dentes e a
boca, dormir e relaxar, sorrir e mostrar os dentes sem embaraço, manter o estado emocional
estável, desempenho no trabalho, contato com as pessoas. O questionário adotado possibilita a
identificação dos principais sintomas e da condição bucal específica referida pelo próprio
paciente, que é responsável pelo impacto (LACERDA, 2005).
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4. METODOLOGIA

O presente trabalho tratou-se de um estudo transversal, exploratório, descritivo e
intervencionista realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina- HU/UFSC.
A amostra foi constituída por pacientes que atenderam aos seguintes critérios de
inclusão: idade igual ou superior a 18 anos; diagnóstico de Leucemia Aguda ou Linfoma nas
suas diferentes formas - com indicação para tratamento quimioterápico; estarem sob regime
de internação hospitalar; aceitaram participar da pesquisa nos meses de novembro e dezembro
de 2011 e janeiro de 2012.
O projeto de Pesquisa foi avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos
da Universidade Federal de Santa Catarina- CEPSH-UFSC e aprovado pelo protocolo
2097/2011. Foi mantido o sigilo das informações obtidas, bem como solicitado a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), atendendo a Resolução do CONEP
196/96.
Todos os pacientes foram examinados pela mesma examinadora previamente
submetida à calibração intraexaminador que foi realizada por meio de exame clínico de 30
voluntários (funcionários do Serviço de Limpeza do HU/ UFSC). A situação da condição oral
foi registrada por um anotador auxiliar. Cada exame durou em média 5 minutos para cada
voluntário. Decorridos 5 dias, os exames foram repetidos nas mesmas pessoas. Foi utilizado
um indicador de concordância ajustado, o teste Kappa. Os valores resultantes do teste Kappa
(dente hígido: 0,52 a 0,93; dente restaurado: 0,87 a 0,9; dente cavitado: 0,65 a 0,89; dente
com extração indicada: 0,8 a 0,93; presença de cálculo: 0,36 a 0,93 e dente em situação de
raiz residual: 1) situaram-se dentro de valores que validaram a calibração realizada.
Os pacientes estavam internados na Clínica Médica 2 e encontravam-se em um dos
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períodos do tratamento: pré, durante ou após ciclo de quimioterapia (QT). A abordagem
inicial dos pacientes aconteceu no leito, onde receberam orientações a respeito do exame a ser
realizado, leram e assinaram o TCLE. Independentemente do aceite em participar, os
pacientes receberam orientações sobre os cuidados especiais de higiene bucal a serem
tomados durante o período de internação hospitalar. Somente após todos os esclarecimentos
terem sido prestados, os pacientes foram deslocados até o consultório odontológico, sempre
com a concordância da equipe médica da Hematologia e da Enfermagem da Clínica Médica 2.
A condição hematológica e os resultados de exames como hematócrito, número de
leucócitos, linfócitos e contagem de plaquetas e outros de interesse foram consultados no
sistema on-line do hospital. Foram considerados os exames hematológicos realizados no dia
mais próximo ao dia do atendimento odontológico.
Feita a anamnese, foi aplicado o questionário de Impacto Oral no Desempenho
Diário - (IODD) (ADULYANON E SHEIHAM, 1997). Em seguida, realizado a revelação de
placa com a aplicação do evidenciador por meio de uma haste flexível de algodão em todas as
superfícies dentais e realizado enxágue para registro do Índice de Controle de Placa (ICP) de
O’Leary, Drake e Naylor (1972).
Após a evidenciação de placa, os os pacientes receberam instruções e motivação para
higiene oral. Com a ajuda de um espelho de mão, os pacientes puderam ver as superfícies dos
dentes coradas. Após as orientações sobre o que significava a presença de placa, foi feita a
profilaxia das superfícies dentais com escova de Robinson e pasta profilática. Seguiu-se com
exame e registro da condição oral, por um anotador auxiliar. Todos os dados encontrados
foram registrados na ficha clínica própria criada especialmente para este trabalho (apêndices 2
e 3), além de registradas no prontuário do paciente. O exame compreendeu a inspeção de
mucosas desde o vermelhão e mucosa labial superior e inferior, mucosa jugal, assoalho oral,
língua, gengivas, palato duro, palato mole, orofaringe e dentes.

Os critérios considerados para o exame encontram-se descritos no Quadro 1.
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QUADRO 1 - Critérios utilizados para o diagnóstico e registro da condição oral dos pacientes
da amostra. Florianópolis, 2012.
Critério

Características

DOR

Adotado caso o paciente relate dor no referido dente – na última semana - seja espontânea ou
provocada por toque ou alteração de temperatura. Diferenciando dor provocada (1) espontânea (2).

FÍSTULA/
PRESENÇA
FÍSTULA

DE

Considerada alteração em mucosa gengival com formação de fístula relacionada ao periápice de
um dente, com ou sem drenagem de pus.

LM = LESÃO EM
MUCOSA

Notado quando houver lesão em mucosa oral, qualquer alteração da normalidade, desde que não
seja variação da normalidade (por exemplo, grânulos de Fordyce).

EI =
EXTRAÇÃO
INDICADA

Dente considerado como extração indicada quando apresentou ampla perda coronária, com
invasão de espaço biológico e comprometimento endodôntico que não pôdeser tratado
endodonticamente, quando apresentar lesão de furca ou mobilidade grau III). Terceiros molares
inferiores quando semi-inclusos/impactados e com risco clínico para desenvolvimento de
pericoronarite, também foram considerados nesta categoria.

H = HÍGIDO

Utilizado o critério da OMS (1999) para o diagnóstico e registro de cárie da coroa dentária.
Acrescentado nesse critério, também, dente que apresente preparo cavitário por razão protética
(nicho de apoio para prótese parcial removível) e que apresente todos os critérios descritos
anteriormente.

R = RESTAURADO

Utilizado o critério da OMS (1999) utilizado para o diagnóstico e registro de coroa restaurada sem
cárie.

A = AUSENTE

Utilizado o critério da OMS (1999) utilizado para o diagnóstico e registro de dente ausente devido a
cárie; dente permanente ausente por outra razão e; coroa não erupcionada.

CAVID= CAVIDADE
POR CÁRIE

Utilizado o critério da OMS (1999) utilizado para o diagnóstico e registro de coroa cariada e coroa
restaurada com cárie.

PC= PRESENÇA DE
CÁLCULO

Baseada no Índice de Cálculo proposto por Greene e Vermillion em 1964. Registrada presença de
cálculo, em qualquer face do dente que seja visível clinicamente, que cubra desde menos 1/3 da
superfície dental até mais de 2/3 da superfície dental.

Estes critérios foram definidos previamente, mediante consenso entre a pesquisadora e
os professores envolvidos na orientação deste trabalho, por permitirem a representação,
através de exame clínico, da necessidade de tratamento e do potencial foco infeccioso que
podem representar para a saúde geral do paciente.
Foram utilizados instrumentais devidamente esterilizados e seguidos rigorosamente
todos os princípios de biossegurança. Na mesma consulta da avaliação foi realizado o
tratamento possível das necessidades apresentadas pelos pacientes.

31

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fizeram parte da amostra 11 pacientes. Dentre estes, 55% do sexo masculino e 45% do
sexo feminino, com idade média de 35,5 + 15 anos (de 18 a 61 anos). Com relação aos
diagnósticos, 9 (82%) apresentavam Leucemia Aguda (dos quais 6 eram Leucemias
Linfocíticas, 2 Leucemias Promielocíticas e 1 Leucemia Mielóide), e 2 (18%) com
diagnóstico de Linfoma, sendo um Hodgkin e outro Não-Hodgkin.
A proposta inicial era atender os pacientes ANTES do início da QT, mas a dinâmica
do atendimento hospitalar, a prioridade na realização de exames diagnósticos da doença de
base e a prostração e debilidade sistêmica de alguns pacientes não permitiram o exame inicial.
Diante disso, os pacientes foram atendidos em dias variados do tratamento. Três pacientes
foram examinados antes de iniciar, 6 durante o ciclo da QT e 2 após já terem recebido a dose
total do ciclo.

5.1 - Impacto Oral no Desempenho Diário (IODD)
Apenas 2 pacientes referiram dificuldade na vida diária nos últimos 6 meses causado
pelos dentes. Uma das pacientes (paciente 4) referiu dificuldade para comer, limpar a boca,
dormir e relaxar, que teve essas dificuldades por até 15 dias no total. Apontando tais queixas
como de Extremo Efeito e a Dor como a maior dificuldade, sendo que o Extremo Efeito é a
maior na pontuação da escala que vai de zero (nenhum efeito) a 5 (extremo efeito). Esta
mesma paciente atribuiu como causas dor de dente, a sensação de boca seca, gosto ruim na
boca, sangramento nas gengivas e abscesso gengival. O sangramento gengival foi relatado ter
acontecido poucos dias antes do diagnóstico de LLA. Este achado é suportado pela literatura,
pois nas LLA’s pode ocorrer aumento de volume gengival, localizado ou generalizado. Os
quais são causados por inflamação e infiltração de leucócitos atípicos (LITTLE et al., 2008).
O outro paciente (paciente 6) que iria iniciar o segundo ciclo de QT, referiu que teve
queixas durante o ciclo anterior, mas que não tinha antes. Relatou dificuldade para comer, que
durou até 15 dias no total e atribuiu Muito Efeito (4 na escala), considerando a causa da sua
dificuldade dentes com mobilidade e úlceras em boca.
Como já apontado pelo Instituto Americano de Pesquisas Craniofaciais e Dentais
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(NIDCR, 2009) e McElroy (1984), muitas vezes a saúde bucal é negligenciada nestes
pacientes em função da gravidade do quadro de comprometimento geral da saúde. Portanto,
uma menor resposta era esperada em relação à percepção sobre a condição bucal destes
pacientes, já que o foco torna-se a doença de base.

5.2 - Condição Hematológica
O quadro 2 mostra o diagnóstico, os dados hematológicos dos pacientes bem como o
momento que se encontravam da QT no dia do exame.
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QUADRO 2 - Dados relativos a doença diagnosticada, dados hematológicos de interesse odontológico e situação do tratamento
quimioterápico no dia do exame. Florianópolis - SC, 2012 (n=11)
Diagnóstico e Hemograma

Neutrófilos
1

2

4

3

Paciente(sexo)

Doença

Ht

Hb

Plaq

Leuco

Segm

1 (F)

LLA

30,1

10,7

32mil

2000

2 (F)

LLA

24,1

8,3

33mil

3 (F)

LNH

23,8

7,7

4 (F)

LLA

30,1

5 (F)

LLA

6 (M)

5

7

Basto

Linfóc

1420

160

250

0

790

80

0

700

0

69mil

8380

2095

670

2514

1425

10,7

8mil

1020

92

10

857

41

19,3

6,7

196mil

4510

4072

45

302

0

LMA

26,9

9,2

328mil

3040

122

0

1672

608

D7 de
QT
D6 de
QT
PRÉQT

7 (M)

LH

37

12,5

99mil

23140

10413

3008

3934

0

PRÉQT

8 (M)

LLA

19,7

6,9

17mil

2700

1452

0

1220

0

9 (M)

LPA

19,9

6,6

45mil

1580

16

16

1358

142

10 (M)

LPA

22,6

7,5

291mil

7070

4030

141

707

70

11 (M)

LLA

23

7,7

22mil

72840

1457

2185

4370

6482
8

D5 de
QT
D4 de
QT
D18 pós
QT
D1 de
QT

1

6

Blast
os

Situaçã
o no
Exame
D4 pós
QT
D6 de
QT
PRÉQT

= Hematócrito; 2 = Hemoglobina; 3 = Leucócitos; 4 = Plaquetas; 5 = Segmentados; 6 = Bastonados; 7 = Linfócitos
LLA= Leucemia Linfóide Aguda; LNH= Linfoma Não Hodgkin; LMA= Leucemia Mielóide Aguda; LH= Linfoma Hodgkin; LPA= Leucemia Promielocítica
Parâmetros de referência utilizada pelo Serviço de Laboratório de Análises Clínicas do HU-UFSC: Ht masculino 40 – 52; Ht feminino 37-47; Hb
masculino 13-18, Hb feminino de 12 -16; Leucócitos 3.800-11mil; Plaquetas 150 – 400mil; Segm 1800-7700; Linfóc 1000-4800.

Fonte: dados da pesquisa
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De acordo com a classificação de Sonis et al. (1996), os pacientes 3, 4, 6, 9, 10 e 11
encontram-se em uma categoria de Alto Risco para o tratamento odontológico devido a
presença de doença ativa, vista pela presença de blastos em sangue periférico. Os demais
pacientes, exceto o paciente 7 (até iniciar a QT), também são considerados de AltoRisco
devido estarem em fase ativa do tratamento.
Foram observados baixo hematócrito e hemoglobina de todos os pacientes, homens e
mulheres, de acordo com os parâmetros utilizados como referência (Laboratório de Análises
Clínicas do HU/UFSC). A contagem de plaquetas variou de 8 a 328 mil/mm3, sendo que a
média foi de 103 mil. Cinco pacientes (pacientes 1, 2, 4, 8 e 11) apresentavam contagem de
plaquetas abaixo de 40 mil. Os pacientes 4 e 8 foram os que apresentavam menor contagem
de plaquetas (8 e 17 mil/mm3, respectivamente); encontravam-se na fase crítica da QT (D7 e
D5, respectivamente) e com prescrição médica para recebimento de plaquetas. Este achado
está de acordo com Soysa et al. (2004) que afirmam que no paciente sob quimioterapia, por
volta do quinto dia da medicação, geralmente ocorre o desenvolvimento de um período
caracterizado por plaquetopenia, granulocitopenia e linfocitopenia, aumentando assim a
susceptibilidade à infecções diversas e a sangramentos. Neste estudo foi observado que em
todos os pacientes que se encontravam perto do D5 de QT houve essa diminuição na
contagem de células, exceto na paciente 5. Esta paciente teve sua dose de QT ajustada devido
ao diagnóstico simultâneo (com a LLA) de HIV positivo.
Estes achados também são suportados por Hespanhol et al. (2010), que explicam que a
QT pode resultar em mielossupressão e citotoxicidade direta dos quimioterápicos utilizados
na terapia antineoplásica, supressão imunológica ou hiperreatividade, o que poderá causar
neutropenia e trombocitopenia devido à supressão medula.
Os dados hematológicos foram coletados devido a sua importância no auxílio da
decisão da conduta terapêutica odontológica possível de cada paciente. Ressaltado por
Trindade et al. (2009) a importância para os valores hematológicos em pacientes oncológicos,
visto que procedimentos odontológicos mais invasivos em pacientes plaquetopênicos podem
colocar em risco a vida destes pelas possíveis hemorragias.
Albuquerque et al. (2007), apontam que se o paciente estiver trombocitopênico
(plaquetas < 40.000/mm3) existe um risco eminente de hemorragia; se o paciente estiver
neutropênico ou imunossupresso (neutrófilos < 1.000/mm3) existe um alto risco de infecção.
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Corroborado por Sonis et al. (1996) que lembram que existem duas considerações principais
no tratamento odontológico destes pacientes: a prevenção da infecção e da hemorragia. Nestas
situações se faz necessário o acordo com a equipe médica para decisão em conjunto, bem
como o uso de concentrado de plaquetas e antibioticoprofilaxia.
Vale ressaltar que mesmo os pacientes (1, 2, 4, 8 e 11) que apresentaram
plaquetopenia importante (menor que 40mil), nenhum deles apresentou sangramento gengival
ou mucoso durante os procedimentos odontológicos a que foram submetidos (profilaxia,
raspagem supragengival e/ou restaurações).
Com relação ao leucograma pode-se observar que 6 pacientes (1, 2, 4, 6, 8 e 9)
apresentavam leucopenia (leucócitos < 3800). Sete pacientes (1, 2, 4, 6, 8, 9 e 11) estavam
com neutropenia (bastonados e segmentados < 1800) sendo que destes, quatro (2, 4, 6 e 9)
apresentavam neutropenia severa (bastonados e segmentados < 500).
Em seis pacientes pode ser observada a presença de blastos no hemograma, presente
na maioria dos pacientes com leucemia aguda e na paciente 3 que apresentava LNH
leucemizado. O diagnóstico das Leucemias Agudas é quase sempre confirmado pelo
hemograma, além do mielograma e imunofenotipagem, que mostra as células leucêmicas em
medula óssea ou sangue periférico (PETERSON et al., 2004).
Observar a contagem de leucócitos faz-se fundamental já que o leucócito constitui
uma célula importante na manutenção da homeostase do organismo, exercendo um papel
especial no controle e eliminação de determinados micro-organismos patogênicos. Por
consequência o déficit quantitativo e funcional dessas células traduz-se em maior
susceptibilidade a processos infecciosos recorrentes de severidade variável (GORDÓNNÚÑEZ et al., 2010). Para Fonseca (1998), a incidência e severidade das infecções em
pacientes sob tratamento antineoplásico são inversamente proporcionais a contagem de
neutrófilos no sangue circulante devido ao comprometimento da defesa celular.

5.3 – Exame Odontológico e Condição Oral
Dependendo do estado geral do paciente, o exame odontológico só pôde ser realizado
quando houve melhora clínica. Muitos pacientes chegaram em estado debilitado de saúde
geral e o tratamento da doença, que consiste na QT e suporte, teve que ser iniciado
imediatamente principalmente nas Leucemias Agudas como apontado pela literatura
(LICHTMAN et al., 2005; INCA, 2011). Dependendo da conduta terapêutica adotada, alguns
pacientes ficaram restritos ao leito em função da droga ser administrada em bomba de infusão
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contínua, o que não permitiu o deslocamento do paciente. Outros apresentavam restrições em
função da própria debilidade sistêmica. Fato esse que dificultou um exame odontológico mais
apurado que deve ser realizado no consultório com o paciente na cadeira odontológica, com a
iluminação e instrumental adequado (Figura 1C e D), podendo ser mantido apenas cuidados
paliativos e/ou preventivos junto ao leito.

FIGURA 1 - Imagens obtidas durante diferentes etapas do exame odontológico: aplicação do
evidenciador de placa aplicado com haste de algodão em dentes superiores (A). Dentes
anteriores com pouca placa bacteriana, após uso de evidenciador (B). Uso de espelho clínico
para visualização de face distal e oclusal de molar superior (C). Utilização de sonda ball point
para complementação de exame (D). Florianópolis, 2012

Fonte: Imagens da pesquisa
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5.3.1 – Índice de Controle de Placa (ICP)
Após a evidenciação de placa (Figura 1A) os pacientes foram examinados e foi
registrada a presença de placa. A média de superfícies dentais coradas foi de 35,5 + 15% (de 4
a 63,5%).
A presença de placa foi considerada elevada em todos os pacientes (Gráfico 1). O
menor Índice de Placa (IP) foi de 4% e, deu-se na paciente que apresentava menor número de
dentes (6 dentes); o maior índice foi 63,5% de uma paciente que apresentava todos os dentes,
exceto terceiros molares. Quanto menor o IP melhor é considerada a higiene oral. Pois menor
será a deposição de biofilme dental e, por consequência, menor a colonização bacteriana.
GRÁFICO 1- Índice de placa por paciente, média e desvio padrão de pacientes com
diagnóstico de Leucemia Aguda ou Linfoma em tratamento quimioterápico. Florianópolis,
2012.

Fonte: Dados da pesquisa.

Ávila et al. (2011) avaliaram a condição periodontal de gestantes portadoras de
valvulopatias e encontraram nas pacientes e no grupo controle média de IP de de 10,4 ( ±
11,67) e 13,48 (±13,85) respectivamente. Já Dias et al. (2007) em seu estudo avaliando
pacientes renais crônicos, verificaram que os pacientes da sua amostra apresentaram um leve
acúmulo de placa bacteriana. Os autores creditaram este acúmulo de placa bacteriana, não
pela doença em si, mas sim como reflexo indireto da mesma, já que, possivelmente, os
pacientes se preocupam ou se dedicam tanto à doença de base que acabam negligenciando os
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cuidados de higiene bucal. O que pode ser inferido para os pacientes com diagnóstico de
câncer e em tratamento quimioterápico. O fato de apresentarem uma doença grave e com o
tratamento, de certa forma, agressivo deixam de lado os cuidados com a própria saúde bucal.
O objetivo da utilização do ICP não foi o controle de placa em si, já que os pacientes
foram atendidos em um único momento. A utilização deste índice objetivou principalmente o
registro da presença de placa, bem como sua visualização pelo paciente. A utilização do
evidenciador foi útil para que os pacientes conseguissem visualizar os locais com maior
deficiência na higiene oral. Sustentado por Ong (1991), que defende que para que o paciente
encorajar-se a modificar seus hábitos é fundamental que em primeiro lugar, ele receba
informações sobre saúde bucal que justifiquem essa necessidade de mudança. É importante
pontuar que a fim de obter resultados favoráveis, é necessário instruir as pessoas de forma
positiva. A verdadeira condição do paciente deve ser mostrada por meio de visualização do
biofilme dental existente.
A inadequada higiene oral possibilita o aparecimento de infecções dentais agudas, que
pode levar a uma sepse nesta fase, devido à queda de resistência imunológica (DUNCAN e
GRANT, 2003; ANTUNES et al., 2004b). Por este motivo o reforço com relação aos
cuidados com a higiene oral é mandatório já que os pacientes com higiene bucal deficiente e
infecção odontogênica ou periodontal pré-existente, correm acentuado risco de desenvolver
uma infecção bucal durante os períodos de mielossupressão induzida pela QT. Quanto melhor
a higiene oral durante o tratamento, menor a probabilidade de problemas bucais associados
com a QT (SONIS et al., 1996).
A associação Americana de Odontopediatria (AAPD, 2008) em suas diretrizes (que
são atualizadas regularmente) para o atendimento odontológico de pacientes recebendo
quimioterapia, aponta que a higiene oral intensiva é de suma importância, pois reduz o
risco de desenvolvimento de mucosite oral moderada/ grave, sem causar um aumento de
septicemia e infecções. Reforça ainda que a plaquetopenia não deve ser o único
determinante da viabilidade ou não da escovação dental pelo paciente, pois alguns pacientes
são capazes de escovar os dentes sem sangramento em níveis muito diferentes de contagem de
plaquetas. Orienta a utilização de escova de nylon macia, 2 a 3 vezes ao dia. Dentifrício
fluoretado é recomendado e pode ser utilizado, mas o paciente pode não tolerar seu uso
durante períodos de mucosite oral, devido a sensação de queimação. Neste caso, o paciente
deve escovar os dentes apenas com escova e água. Se houver desenvolvimento de mucosite
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oral moderada a severa e o paciente não tolerar o uso da escova de dentes, escovas individuais
feitas com esponja macia ou escova super macia embebida em clorexidina podem
ser recomendadas. Se os pacientes já forem acostumados a usar de maneira hábil o fio dental
sem traumatizar os tecidos gengivais, é recomendado continuar seu uso em todo tratamento.
Garcia et al. (2001) apontam que embora existam no mercado odontológico, vários
produtos que visam impedir a adesão da placa bacteriana à estrutura dental pelo controle
químico, a utilização dessas substâncias não exclui a escovação e o uso do fio dental
rotineiramente.
Ditterich et al. (2007) em sua revisão de literatura sobre os hábitos de higiene bucal e
o papel da motivação no controle mecânico do biofilme dental, concluiram que o
estabelecimento de hábitos de higiene bucal no controle mecânico do biofilme dental deve ser
estimulada sempre pelo cirurgião-dentista. A motivação e aplicação de reforços devem ser
encaradas como ferramentas a serem utilizadas constantemente, pois são importantes fatores
na melhoria da qualidade da saúde bucal. Os autores salientam ainda que a motivação do
paciente para o autocuidado de higiene oral é muito mais importante que a escova em si e que
a técnica de escovação ensinada.
Sabater-Recolons et al. (2006), em um estudo em pacientes com doença hematológica
recebendo QT ou preparo para transplante de medula óssea (TMO), analisaram índice de
higiene oral e índices gengivais e avaliaram a relação entre estes índices e o aparecimento de
mucosite oral. Verificaram que os pacientes com alto índice gengival e de placa apresentaram
maior percentual de mucosite comparado aos que tinham pouca ou placa não visível. Também
mostraram diferenças significativas nos pacientes que escovaram os dentes 3x/dia que
apresentaram mucosite em menor incidência, com relação aos que não escovaram ou
escovaram apenas 1x/dia. Concluíram, portanto, que uma boa saúde gengival durante a
quimioterapia é associada a uma baixa incidência e baixa severidade de mucosite oral.
Gordón-Núñez et al. (2010) concluiram também, em um estudo com 40 crianças em
tratamento de neoplasias, que condições desfavoráveis de higiene oral, entre outros fatores,
podem contribuir como coadjuvante favorecendo a proliferação de determinado microorganismo e a instalação subsequente de infecções oportunistas.
Sonis et al. (1996) relata que nos pacientes mielossuprimidos a higiene bucal é
restringida muitas vezes, devido ao medo de provocar hemorragia gengival em presença de
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plaquetopenia e, não é incomum que os pacientes submetidos à QT receberem proibição da
escovação e uso de fio dental. Porém, essa conduta mais do que prevenir, cria muito mais
problemas. É, portanto, obrigatório no paciente sob QT um regime de higiene bucal intensivo.
Vale destacar que o IP encontrado neste estudo, não é necessariamente o padrão
higiene dos pacientes avaliados, pois os pacientes estavam com o seu padrão de vida
modificado, encontravam-se internados no hospital e, às vezes, sem condições de realizar o
autocuidado. De qualquer forma, é importante motivar o paciente, acompanhante e até mesmo
a equipe de enfermagem para a importância de manter a boca limpa sempre.
5.3.2 - Condição dos dentes
A Tabela 1 apresenta a idade e dados do registro da condição oral de cada paciente.
TABELA 1 – Idade do paciente, registro da Condição Oral e suas respectivas médias e desvio
padrão. Florianópolis, SC, 2012 (n=11)

Paciente

Idade

Ha

Rb

Ac

EId

PCe

CAVIDf

1

18

16

6

4

0

0

6

2

58

3

0

26

0

2

3

3

46

4

16

12

0

0

0

4

29

18

0

4

3

13

7

5

61

16

4

5

1

8

6

6

29

24

5

2

0

0

1

7

24

20

9

1

0

0

2

8

28

30

0

0

2

11

0

9

23

21

8

2

0

5

0

10

26

17

11

2

0

0

2

48
8
14
9
0
0
1
11
Média
35,5
16
6,5
6
0,5
3,5
2,5
Desvio padrão 15
8,3
5,6
7,5
1
5
2,6
Legenda: a= hígido; b= restaurado; c= ausente; d= extração indicada; e= Presença de Cálculo; f= Cavidade por Cárie
Fonte: Dados da pesquisa

A média de dentes presentes (somadas às médias dos dentes hígidos, restaurados e
cavitados) foi de 25 dentes por paciente. A média de dentes com necessidade de tratamento
(somadas as médias de dentes com presença de cálculo, extração indicada e cavitados) foi de
6,5 por paciente.
Em média houve maior número de dentes hígidos (16), seguido por restaurados (6,5).
Com relação aos dentes cavitados (Figura 2), a média foi de 2,5 dentes cavitados por paciente.
Consideraram-se como necessidade de intervenção odontológica: os dentes com presença de
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cálculo, que necessitam de raspagem e alisamento, dentes com extração indicada – que podem
configurar-se como foco de infecção, e dentes com presença de cavidade por cárie – já que
servem como retenção de maior quantidade de biofilme bacteriano e podem evoluir para dor,
se a lesão se estender para a polpa dental.
FIGURA 2 - Presença de lesão cariosa cavitada em faces proximais de incisivos centrais
superiores. Florianópolis, 2012.

Fonte: Imagem da Pesquisa.

A paciente 4 apresentava apresentava raizes residuais, as quais se configuram como
focos de infecção. Porém, a mesma não teve liberação médica para ser submetida à
exodontias, devido ao elevado risco de hemorragia. Corroborado por Antunes et al. (2004a),
que aponta que na evidência de trombocitopenia com contagem inferior a 40mil plaquetas, se
houver necessidade de intervenção cirúrgica, a equipe médica deve estar de acordo.
As pacientes que apresentavam maior número de dentes ausentes (paciente 2 e
paciente 3) faziam uso de prótese total superior e parcial removível em mau estado, com
bastante desgaste e acúmulo de biofilme bacteriano e resíduos alimentares. Silva et al. (2002)
em concordância com demais autores, revelam que os estudos que avaliam a saúde bucal de
usuários de prótese totais concluem que a higiene desses aparelhos é precária. Apontando
como dificuldades para uma boa limpeza, a falta de orientação do paciente, as características
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das próteses e a diminuição da habilidade motora da maioria dos pacientes mais idosos.
Já Carvalho de Oliveira et al. (2000) em um estudo que avaliou a Estomatite Protética
em pacientes portadores de próteses totais, considerou que a baixa resistência das defesas
orgânicas altera o ambiente bucal e vai influenciar a resposta e a resistência dos tecidos bucais
na presença das próteses totais.
A má higienização das próteses e o acúmulo de sujidades podem levar a um aumento
da proliferação de Candida albicans além de outros fungos e de bactérias e, tornar-se um
risco para o paciente. Estas infecções podem se proliferar em excesso invadindo os tecidos
locais, estendendo-se ao esôfago e pulmões chegando a produzir sepse por disseminação
hematogênica (SONIS et al., 1996). Soysa et al. (2004) lembram que no paciente sob
quimioterapia, por volta do quinto dia da medicação (no período de granulocitopenia e
linfocitopenia) aumenta a susceptibilidade a infecções diversas, sendo as infecções fúngicas
por Candida sp as mais frequentes.
Dois pacientes apresentavam, no dia do exame, lesão em mucosa oral. Um deles
apresentava lesões ulceradas em região de pilar amigdaliano e úvula (paciente 10) e a outra
apresentava lesões em semi-mucosa, compatível com lesões herpéticas (paciente 3). Nenhum
paciente apresentou fístula, o que foi considerado positivo já que a presença de fístula é um
sinal da presença de infecção crônica que pode reagudizar em qualquer momento da
imunossupressão e representar risco aumentado para uma sepse (CAMARGO et al., 2004;
SONIS et al., 1996).
Com relação à dor, apenas uma paciente (paciente 1) referiu dor provocada, em um
dente que apresentava lesão cariosa cavitada. A avaliação da condição dental e sintomatologia
de qualquer dente previamente à QT é fundamental. Pode acontecer uma complicação da QT
denominada neurotoxicidade. A neurotoxicidade decorre do uso de alcalóides vegetais e
quando do envolvimento dos nervos bucais, pode causar dor odontogênica, que pode ser
aguda localizada ou generalizada (SONIS et al., 1996). Portanto, a condição bucal avaliada
anteriormente permite o diagnóstico diferencial de dor com foco local ou se é devida a uma
complicação da QT. O correto diagnóstico do tipo de dor presente irá mudar a conduta com
uma intervenção local, ao invés de apenas analgésicos sistêmicos.
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5.4 - Procedimentos Realizados
Os pacientes foram examinados e tiveram os procedimentos realizados possíveis no
mesmo dia do exame, exceto a paciente 1 que foi atendida em outro momento.
Foram realizadas 17 restaurações (média de 1,5 restaurações/paciente) com materiais
diversos, dentre eles, as Resinas Compostas – utilizadas para restauração de dentes anteriores,
o Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) e o Material Restaurador Intermediário (IRM) – em
dentes posteriores com lesão cariosa ampla (Figura 3). O tratamento foi realizado em
concordância com o apontando por Walsh (2010). O autor afirma que pequenas lesões de
cárie podem ser tratadas de forma convencional. E, em dentes com cavitações maiores devese utilizadar materiais de restauração com boas propriedades de selagem (como o CIV) para
evitar os problemas de infiltração.
FIGURA 3 - Exemplo de adequação de meio bucal que foi realizada em um paciente da
amostra – uso de Material Restaurador Intermediário (IRM) para restaurações provisórias em
segundos molares inferiores. Florianópolis, 2012.

Fonte: Imagens da Pesquisa

Quatro pacientes foram submetidos à raspagem de cálculo supragengival e alisamento
radicular. Procedimento suportado por Albuquerque et al. (2007) que aponta que os pacientes
com doença periodontal devem ser submetidos ao tratamento específico, constituído de
raspagem e polimento dental. Essa adequação de meio possibilitará menor acúmulo de
biofilme dental e menor deposição de bactérias.
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Dois pacientes (paciente 4 e 8) apresentavam dentes em situação de raiz residual.
Raízes residuais, de acordo com Sonis et al. (1996) e Santos (2005), representam grande risco
de disseminação de uma infecção bucal via hematogênica, que pode comprometer outros
órgãos, durante os períodos de mielossupressão induzida pela QT. Estes mesmos pacientes
apresentavam contagem de plaquetas de 8 e 17mil/mm3, respectivamente. Santos e Fernandes
(2006) lembram que quando a contagem de plaquetas é inferior a 50mil/mm³ deve-se evitar
inclusive a realização de infiltração anestésica troncular devido ao risco de sangramento.
Ambos os pacientes supracitados tiveram contra-indicação médica para procedimento
odontológico invasivo/cirúrgico.
A remoção de dentes com cárie severa e comprometimento endodôntico é um dos
aspectos mais difíceis nessa etapa do tratamento. O ideal é a realização das exodontias 7 - 10
dias antes do início da QT. Suporte com antibiótico profilático deve ser considerado
obrigatório quando a contagem de granulócitos é inferior a 2mil/mm3; transfusão de
plaquetas, se a contagem de plaquetas for inferior a 40mil/mm3. Considera-se, ainda, que
devido essas exigências particulares de uma exodontia nesses casos, essa decisão deve fazer
parte do plano de cuidados e deve ser tomada em conjunto com a equipe médica (LITTLE et
al., 2008; NIDCR, 2009; WALSH, 2010)
Em função do pouco tempo e da urgência da conduta terapêutica, não foram
solicitadas - durante a realização da pesquisa - radiografia panorâmica dos pacientes da
amostra. Antunes et al. (2004b) salienta a importância da solicitação de radiografia
panorâmica para o planejamento da conduta odontológica. Neste trabalho não foi possível
realizar exame radiográfico odontológico dos pacientes. Neste aspecto a conduta divergiu da
que foi feita por Santos e Guimarães (2006). Vale considerar que os pacientes deste estudo
encontravam-se em regime de internação hospitalar. Além, de se esperar uma piora da
condição sistêmica dos pacientes que estão internados, há as dificuldades inerentes à própria
QT (acesso venoso 24h/dia, bomba de infusão). Outro fator complicador é que o Serviço de
Radiologia Odontológica se encontra no prédio da Odontologia, fora do HU Há dificuldade de
agendamento e de locomoção dos pacientes.
No momento da avaliação foram apenas selados os dentes que apresentavam
cavidades mais amplas com maior risco de comprometimento pulpar. O que de acordo com
Antunes et al.(2004b) se justifica, já que o atendimento odontológico diante da QT não visa
tratar tudo. O que o cirurgião-dentista deve fazer nessa fase é tratar as possibilidades de
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infecções dentárias. Então, essa abordagem prévia irá visar a parte mais urgente que
representa risco de infecção para o paciente, e o restante pode ser feito durante o tratamento,
entre os ciclos. Decisão ratificada também pela Academia Americada de Odontopediatria
(AADP, 2008) que reforça que durante a imunossupressão, o atendimento odontológico
eletivo não deve ser realizado.
É importante salientar que a equipe médica foi comunicada do risco de infeção oral de
cada paciente. Os pacientes que apresentavam necessidades de tratamento eletivo foram
informados sobre a importância de todos os cuidados e necessidades de tratamento. Foram
orientados a procurar atendimento após a alta hospitalar, para atendimento ambulatorial.
Foi constatado que muitos pacientes recebem orientações de cuidados e restrições
diversas durante os períodos de plaquetopenia e neutropenia. Dentre estas, repouso absoluto
no leito e suspensão da escovação dos dentes em função da plaquetopenia. Porém, 6 dos
pacientes que foram atendidos apresentavam contagem de plaquetas abaixo de 50mil /mm3,
uma inclusive com 8mil células/mm3, e nenhum deles teve sangramento qualquer com a
profilaxia profissional. Portanto, suspender a remoção mecânica da placa bacteriana
(escovação dos dentes) no período de mielossupressão, pode aumentar a incidência de
mucosite, além do risco aumentado de infecção por foco oral já que a boca é um ambiente
contaminado.
Antunes et al. (2004a) salienta que na presença de trombocitopenia, o paciente deve
ser orientado a não usar fio dental, somente escova dental extramacia, para reduzir o risco de
trauma e sangramento. Walsh (2010) aponta para a natureza friável área de col (tecido
gengival não ceratinizado entre os dentes), e não indica o uso fio dental ou escova interdental
neste período.
Santos e Magalhães (2006), em concordância com outros autores, consideram que
raízes residuais, abscessos periapicais crônicos, dentes cariados, placa bacteriana, doença
periodontal, polpa dental infectada são condições bucais de risco para complicação em
pacientes imunossuprimidos. Além das próteses removíveis, que se constituem em
reservatórios de organismos patogênicos e oportunistas que podem promover infecções
durante episódios de imunossupressão ou neutropenia.
Todos os esforços foram direcionados para garantir a melhor condição de
saúde bucal dos integrantes da amostra dentro das possibilidades de cada caso. Todos
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receberam orientações de cuidados orais para que assim, as possíveis complicações durante o
período de QT fossem diminuídas ou amenizadas. Mesmo não sendo o objetivo deste estudo,
os pacientes receberam orientações quanto ao aparecimento de mucosite oral e a importância
de manter a boca limpa, mesmo com as dificuldades pertinentes ao tratamento. Para tal,
recebiam visitas no mínimo 3x/semana para acompanhamento e reforço quanto à importância
com os cuidados com a higiene oral. A conscientização desses pacientes quanto à importância
e necessidade das condutas higiene oral implementadas, além do acompanhamento de perto,
foi fundamental e fez com que os mesmos aderissem às orientações. Para a Academia
Americana de Odontopediatria (AAPD, 2008) a chave do sucesso na manutenção de uma
condição saudável na cavidade oral durante a terapia do câncer é a adesão do paciente
(AAPD, 2008).
A multidisciplinaridade do tratamento oncológico é a sua principal força para a
obtenção de resultados terapêuticos satisfatórios (ANTUNES et al., 2004b).
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de focos orais com potencial de infecção e índice de biofilme dental
considerável encontrado nos pacientes, durante o tratamento quimioterápico, demonstra que a
cavidade bucal pode servir de porta de entrada para diversas infecções que pode agravar o
quadro clínico geral do paciente e justifica a importância da presença do cirurgião-dentista na
equipe multidisciplinar.
Uma correta avaliação e tratamento odontológico prévio ao tratamento quimioterápico
propiciam um menor risco de disseminação de infecções durante a fase de imunossupressão
causada pelo tratamento quimioterápico.
A presença do profissional da Odontologia na equipe multiprofissional sensibiliza a
própria equipe para a importância dos potenciais focos de infecção e cuidados com a boca.
Além disso, a presença do dentista influencia positivamente os pacientes para o autocuidado
com a higiene oral, influenciando na melhora da sua qualidade de vida. Favorece o aumento
da conscientização de que a saúde oral é uma parte inseparável da saúde geral e bem estar.
O cirurgião-dentista é o profissional preparado para o diagnóstico precoce de lesões
bucais relacionadas às leucemias e linfomas, podendo inclusive, contribuir para este
diagnóstico. Também terá melhores condições orientar os pacientes com cuidados bucais de
acordo com o quadro hematológico do momento.
Cabe a este profissional discutir com a equipe médica sobre as condições bucais dos
pacientes e assim decidir em conjunto o momento ideal de realizar intervenções odontológicas
que busquem a prevenção e/ou eliminação de focos de infecção. Bem como sua presença
constante no acompanhamento dos pacientes desde o início do tratamento quimioterápico
para avaliar constantemente a cavidade oral e atuar não só na prática curativa e/ou paliativa,
mas também na prevenção de infecções orais e mucosite. Desta forma estará contribuindo
ativamente para o sucesso do tratamento da doença de base.
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APÊNDICE 1 - TCLE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI SÃO THIAGO- HU/UFSC

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado paciente/colaborador,
Por favor, leia esta folha com atenção antes de resolver se quer participar da pesquisa.
As informações aqui contidas foram escritas pela cirurgiã-dentista residente desta instituição,
Luciana Goulart Medeiros, com a orientação da Professora Dra Liliane Janete Grando
(Departamento de Patologia, Centro de Ciências da Saúde, UFSC) e Dra Silvia Schaefer
Tavares (cirurgiã- dentista HU/UFSC).
Nosso objetivo aqui é lhe fornecer informações sobre a pesquisa que será realizada,
para que você possa resolver se aceita participar. Queremos deixar claro que você só
participará se quiser, de forma livre e espontânea.
O estudo é parte do trabalho de conclusão do Curso Residência Multiprofissional em
Saúde de Luciana Goulart Medeiros, que chama-se “CONDIÇÃO E PERCEPÇÃO DA
SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM LINFOMA E LEUCEMIA AGUDA NO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSC”.
Você está sendo convidado(a) a participar por estar em tratamento com a equipe de
Hematologia do HU/UFSC. O que se quer com este estudo é conhecer qual a sua condição de
saúde bucal no momento do seu diagnóstico. Você não pagará nada, nem receberá
pagamento. Caso você concorde em participar do estudo, sua boca e seus dentes serão
avaliados, em um consultório odontológico, dentro deste hospital, com o maior conforto
possível para você. Eventuais problemas serão discutidos previamente com o seu médico
responsável. Não haverão riscos adicionais àqueles já relacionados à sua doença, em função
da sua participação.
Após sua avaliação odontológica, se houver necessidade de tratamento imediato
(avaliado pela pesquisadora) – foco bucal de infecção - você terá o tratamento indicado
realizado, se não houver contra-indicação pela equipe médica. Serão esclarecidas todas as
suas dúvidas sobre assuntos relacionados com a pesquisa.
Caso tenha alguma dúvida, pode nos encontrar neste Hospital Universitário ou pelo
telefone (48) 9919 72 90. A pesquisadora assume o compromisso de assegurar
confidencialidade dos seus dados e de proporcionar informações atualizadas obtidas durante o
estudo.
Você tem a liberdade de desistir da participação no estudo e retirar seu consentimento
a qualquer momento, sem qualquer prejuízo, apenas manifestando sua vontade pelo telefone
(48) 9919 72 90, com a cirurgiã-dentista Luciana Goulart Medeiros.
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Eu, ______________________________________________________ concordo e autorizo a
minha participação no projeto “CONDIÇÃO E PERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE
PACIENTES COM LINFOMA E LEUCEMIA AGUDA
NO
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA UFSC” a ser realizado pela cirurgiã- dentista Luciana Goulart
Medeiros sob orientação da Professora Dra. Liliane Janete Grando e Dra. Silvia Schaefer
Tavares. Também autorizo a utilização dos dados coletados, desde que seja mantido o sigilo
de minha identificação, conforme normas do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade. Autorizo a utilização dos dados obtidos a partir dos exames e
entrevistas, sem identificação, para utilização como material didático para aulas, apresentação
em eventos científicos ou para publicação de trabalhos em revistas e eventos científicos da
área da saúde, nacionais e/ou internacionais.

Florianópolis, _____ de ____________________ de 2011.

_____________________________________________
Assinatura do Paciente

____________________________________________
Assinatura pesquisadora CD Luciana Goulart Medeiros

__________________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável
Profa Dra Liliane Janete Grando
RG:699919 SSP-SC

Elaborado com base na Resolução 196/96 do CNS, de 1996.
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APÊNDICE 2 – Ficha De Dados Clínicos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU/ UFSC
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
1. Nome:
2. Prontuário:
3. Nome da mãe:
4. Idade:
5. Sexo: (1) Masculino (2) Feminino
6. Etnia: (1)Leucoderma; (2) Melanoderma; (3) Xantoderma; (4) Feoderma
7. Data de Nascimento:
8. Nacionalidade:

(1) Brasileira (2) Outros

9. Natural de:
10.Reside em:
11. Escolaridade em anos:
12: Estado Civil: (1) Solteiro; (2) Casado; (3) Viúvo; (4) Divorciado
13. Telefones: Cel.

Fixo:

DADOS DE ANAMNESE – condição sistêmica
14. Problemas de Saúde Prévios:
15. Hospitalizações anteriores:
16. Cirurgias:
17. Alergias:

(1) Sim (2) Não
(1) Sim (2) Não

(1) Sim (2) Não
(1) Sim (2) Não

18. Problemas respiratórios:
19. Problemas cardíacos:
20. Problemas renais:

(1) Sim (2) Não

(1) Sim (2) Não

(1) Sim (2) Não

21. Problemas sanguíneos:

(1) Sim (2) Não

Trab/contato:
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APÊNDICE 3 - Ficha De Exame Bucal
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU/ UFSC
REGISTRO= 0- condição NÃO encontrada; 1- condição encontrada.
Para DOR*: 0-não; 1-provocada; 2-espontânea.
ARCADA SUPERIOR
H

R

A

EI

PC

CAVID

Dor* (0,1,2) Fístula

LM**

H

R

A

EI

PC

CAVID

*Dor (0,1,2) Fístula

LM**

18
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
28
38
37
36
35
34
33
32
31
41
42
43
44
45
46
47
48

Legenda: H= hígido; R= restaurado; A=ausente; EI= extração indicada; PC= Presença de
Cálculo; CAVID= Cavidade por Cárie; DOR=Sintomatologia dolorosa (1-provocada; 2
espontânea); Fístula= Presença de fístula; LM=Lesão em mucosa.
** Registrada no desenho.
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Não

Lesões em Tecido Mole?
Localização:

Sim

Qual?________________________________

Registro do Índice de Placa

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

Procedimentos realizados:
Data

Procedimento realizado

OBS:
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ANEXO 1
Impacto Oral no Desempenho Diário (IODD) - (ADULYANON E SHEIHAM, 1997).
Roteiro de entrevista
Gostaria de saber sobre qualquer problema (dificuldade) que você possa ter tido na sua vida diária
durante os últimos 6 meses, causado pelos seus dentes. Pense cuidadosamente e não tenha pressa.
Vou-lhe apresentar uma lista com 8 atividades, que incluem aquelas que você desempenha (faz) na
sua vida diária (no dia-a-dia)
Pergunta 1a
Você poderia me dizer se os seus dentes lhe causaram alguma dificuldade para (Citar a
atividade) durante os últimos 6 meses?
(0) Não (passe para a próxima ATIVIDADE e
preencha as demais questões com (8) ou (88)
Não se aplica)

(1) Sim

ATIVIDADES
COMER (ex: comer o que você quiser:
morder maçãs, cenoura crua, beber alimentos
frios ou quentes)

MOSTRAR SEUS DENTES, sem se sentir
envergonhado (a) ou constrangido(a) (ex: ao
sorrir ou gargalhar, ao falar, ao abrir sua boca),

FALAR (ex: pronunciar alguma palavra,
principalmente começada com “s”)

MANTER SEU ESTADO EMOCIONAL
NORMAL sem ficar irritado,

LIMPAR A SUA BOCA (escovar, passar fio
dental, bochechar)

REALIZAR SUAS TAREFAS DE
TRABALHO OU ATIVIDADE
PRINCIPAL

DORMIR E RELAXAR
TER CONTATO COM OUTRAS
PESSOAS (ex: sair com os seus amigos, ir a
festas, a passeios, a reuniões)
Pergunta 1b
Durante os últimos 6 meses, quantas vezes você teve essa dificuldade para (ATIVIDADE)?
1b- Para dificuldades esporádicas. Se periódicas, preencha com 8 e pule para 1c,
(1) Até 5 dias no total

(4) Até 3 meses no total

(2) Até 15 dias no total

(5) Mais de 3 meses no total

(3) Até 30 dias no total

(8) Não se aplica

1c- Para dificuldades periódicas
(1) Menos de uma vez por mês

(4) 3 ou 4 vezes por semana

(2) Uma ou duas vezes por mês

(5) Todos ou quase todos os dias

(3) Uma ou duas vezes por semana

(8) Não se aplica
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Pergunta 2
Em uma escala de 0 a 5, fale o número que melhor representa a gravidade (o quanto isso o aborreceu)
do problema/ dificuldade, sabendo-se que o número 0 reprenta “nenhum efeito” e 5 representa
“extremo efeito”
0

1

2

3

4

5

0= Nenhum efeito

4= Muito efeito

1= Muito pouco efeito

5= Extremo efeito

2= Pouco efeito

8= Não se aplica

3= Moderado efeito
Pergunta 3
Qual foi a maior causa da sua dificuldade para (ATIVIDADE)?
(1) Dor

(4) Insatisfação com a aparência

(2) Desconforto

(5) Outros. Qual?

(3) Limitação de função (Como, por
exemplo, deixar de abrir a boca)
Pergunta 4

(8) Não se aplica

Agora pense, considerando a causa da sua dificuldade (ATIVIDADE) com maior detalhe. Qual das
opções abaixo você considera a CONDIÇÃO ESPECÍFICA da sua dificuldade em (ATIVIDADE)?
(00)

(08) aftas

(01) dor de dente

(09) sensação de boca seca

(02) falta de dente

(10) mau hálito

(03) dente com mobilidade,
mole

(11) alteração no paladar

(19) dentadura ou prótese
mal adaptada

(12) gosto ruim na boca

(20) aparelho ortodôntico

(13) sangramento nas
gengivas

(21) outro motivo

(17) dificuldade para abrir a
boca
(18) restauração mal feita

(04) cor dos dentes
(05) posição dos dentes
(dentes tortos ou muito para
frente, espaços)

(88) Não se aplica
(14) gengiva afastada, alta

(06) forma ou tamanho dos
dentes

(15) abscesso gengival
(pus)

(07) deformidade da boca
ou da face

(16) barulho ao abrir ou
fechar a boca

